Uradni
list
Republike Slovenije

Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

56

e-pošta: objave@uradni-list.si

Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-16103/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/88-23-400, faks 02/88-23-411.
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: 4/2005.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
računalniški tomograf (CT aparat) – 64
rezinski.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: julij-avgust 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2005.
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: 3. 6. 2005.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 356/05
Ob-16105/05
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: nakup toaletne konfekcije.
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II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.22.10.00-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
427,500.000 SIT (za obdobje treh let).
II.5) Drugi podatki: pogodba bo sklenjena za obdobje enega leta, z možnostjo 2x
podaljšanja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 404-08-262/2005-1
Ob-16322/05
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, 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: javna_narocila@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 249/2005-ODP.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.12.00-7.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: nakup
pisarniškega pohištva in ostale notranje
opreme v okvirni vrednosti 160,000.000
SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: julij-avgust 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: 6. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Ob-16104/05
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 ose-
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ba: 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.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja Policijske postaje
Metlika.
II.2) Kraj izvedbe: Metlika.
Šifra NUTS: SI00.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 500.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja Policijske postaje Metlika z vsemi, gradbenimi,
obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo
ureditvijo.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: julij 2005,
– gradnje: september ali oktober 2005.
II.7) Datum
zaključka:
september
2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka zadeve:
430-122/2005, zap. št. JN.: 38/05 VV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz
sredstev EU: da; EU sredstva – Schengenski vir.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Storitve
Št. 011-04-2004

Ob-16360/05
Popravek

V javnem razpisu za oddajo del: redno
vzdrževanje in varstvo državnih cest na območju Republike Slovenije 1. faza, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33-34 z dne
1. 4. 2005, Ob-8731/05, se popravi točka
III.2.1) tako, da se pravilno glasi:
Pri točki 4.2 pogojev in dokazil za priznanje sposobnosti ponudnika se črta zadnja alinea:
– strokovni izpit iz splošnega upravnega
postopka.
4.7 en informatik za sklop:
– najmanj VI. stopnja izobrazbe;
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju računalniške operative.
4.13 skupno število cestnih preglednikov
A/350.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Stran
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Javni razpisi
Blago
Ob-16239/05
Popravek
V javnem razpisu za okvirni sporazum
za dobavo elektromateriala in opreme za
potrebe izgradnje električnih omrežij naročnika Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 47 z dne 13. 5.
2005, Ob-13189/05, se popravijo naslednje točke:
Objava se dopolni tako, da se v točki
III.2.1 točka 7 spremeni tako, da se glasi:
7. roki dobav za posamezne sklope na
podlagi posameznega naročila naročnika:
1. 3. delovni dnevi za sklope 1,2, 13,
2. 5. delovnih dni za sklope: 8, 9, 10,
14, 15, 16,
3. 10. delovnih dni za sklope: 7, 17,
4. 15. delovnih dni za sklop: 6,
5. 20. delovnih dni za sklope: 4, 5, 11,
6. 30. delovnih dni za sklope: 3, 12.
Objava se v točki III.2.1.2, druga alineja
spremeni tako, da se glasi:
– za dokazovanje pogoja 5: za vsak ponujen sklop: potrjene reference naročnikov
(na podlagi vzorca referenčnega potrdila, ki
ga je v popravku razpisne dokumentacije
predložil naročnik), ki izkazujejo uspešno
dobavo. Podatek bo razviden tudi iz obrazca
A-4, točka 1.5.
Objava se v točki IV.3.2 spremeni tako,
da se pravilni datum, do kdaj je mogoče pridobiti razpisno dokumentacijo, glasi: 26. 6.
2005.
Objava se v točki IV.3.3 spremeni tako,
da se glasi: rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2005, do 12.
ure; oddaja na sedežu naročnika.
Objava se v točki IV.3.7.2 spremeni tako,
da se glasi: datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 12.30, Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica.
Elektro Primorska d.d.
Št. 05-50358

Ob-16240/05
Popravek

V javnem naročilu za nabavo vozila za
reševanje z višin in gašenje požarov z lestvijo in pripadajočo opremo (avtolestev 30 m,
1+2) objavljenem v Uradnem listu RS, št. 52
z dne 27. 5. 2005, stran 3905, Ob-14342/05,
se popravijo naslednje točke:
IV.2) »Merila za oddajo«, kjer je pod točko A kot edino merilo pravilno zapisana najnižja cena. V nadaljevanju se črta naslednji
tekst:
1. cena (največ 95 točk),
2. obresti, po katerih je ponudnik pripravljen kreditirati odložno plačilo (največ
5 točk).
Pojasnjujemo, da je cena edino merilo za
izbor najugodnejšega ponudnika, kar je razvidno tudi iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Za dvopičjem se vstavi novi tekst,
in sicer: »naročnik bo 75% kupnine plačal v
30 dneh po dobavi vozila, preostali znesek
pa najkasneje do 30. 6. 2006.
III.2.1.1) Za tekstom v oklepaju (originalni izpisek iz sodne ali druge evidence) se
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doda naslednja besedna zveza: »ali izjava,
da tako dovoljenje ni potrebo«.
VI.4) Celotno besedilo se črta.
Občina Domžale
Ob-15956/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
kontaktna oseba: Boris Čerle, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-43-36, faks 01/291-48-33, elektronska pošta: nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– bukovi
tirni
pragovi
dim.
26x16x260 cm – 5500 kosov – sklop A,
– hrastovi kretniški pragovi (razne dimenzije) – 203,902 m3 – sklop B,
– hrastovi mostovni pragovi dim.
26x28x260 cm – 313 kosov – sklop C.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave: različne lokacije (centralne delavnice in delovišča).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 5500 kosov bukovi tirni pragovi,
– 203,902 m3 hrastovi kretniški pragovi,
– 313 kosov hrastovi mostovni pragovi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 31. 5. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5,000.000 SIT ali
20.800 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2005.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887
pri NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 35 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2005 ali 38 dni
od te objave, do 13. ure v tajništvu Centra za
nabavo, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2005
ob 12. uri, Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-15957/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ravne na Koroškem, kontaktna
oseba: Blaž Štumpﬂ, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: blaz.stumpﬂ@ravne.si, internetni
naslov: www.ravne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-12-0001/2005-300.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup poslovnih prostorov za dejavnost
knjižnice.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kotlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: od 100
do 140 m2 površin.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
kupnine v 36 enakih zaporednih mesečnih
obrokih.
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 s pogoji iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno s pogoji
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno s pogoji iz razpisne
dokumentacije.
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 6. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 36 dni od odposlanja
obvestila.
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: 8. 7. 2005
ob 9. uri, sejna soba Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2005.
Občina Ravne na Koroškem

bnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune;
b) za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik posameznik) davčna napoved za leto
2004, potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS, in potrdilo poslovne banke o stanju
na transakcijskem računu.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe. Dokument je lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik
naknadno zahteval originalno dokazilo, ga
mora ponudnik prinesti na vpogled).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno 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.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: 03/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 6. 2005.
Cena 4.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije na račun pri UJP št.: 01100-6030715849, sklic 03-05; in potrdilom
o vpisu v register zavezancev za DDV, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro.
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 15. 8. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2005
ob 10.30, CŠOD, Frankopanska 9, Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Ob-15959/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kontaktna
oseba: Alenka Urbančič, Frankopanska 9,
1132 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-86-20,
faks 01/234-86-30, elektronska pošta: alenka.urbancic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kuhinjske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kočevje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po priloženi razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 15. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
2. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti najkasneje v 10 dneh po
podpisu pogodbe.
3. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil ob prevzemu del, veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od uradnega prejetja računa, ki
je izstavljen po dobavi opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim ponudnikom. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri
davčnem organu (t.i. priglasitveni list);
– ponudnik mora predložiti potrdilo, da
proti njemu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug podoben postopek,
katerega posledica je namen prenehanja
poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe. Dokument je lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik
naknadno zahteval originalno dokazilo, ga
mora ponudnik prinesti na vpogled).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1/P in potrdilo o plačilni sposo-

Stran

Ob-15961/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Banka Slovenije, kontaktna oseba: Dejan Adamič, Slovenska cesta 35,
1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-91-24,
faks 01/251-55-16, elektronska pošta: razpis.GIRO2005@bsi.si, internetni naslov:
http://www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-02-IT/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup opreme za nadgradnjo žiro kliring
strežniškega sistema Banke Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 1. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za:
1. resnost ponudbe,
2. dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(izbrani dobavitelj),
3. odpravo napak v garancijskem obdobju (izbrani dobavitelj).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom
izvajalca gradnje, dobavitelja blaga
ali ponudnika storitev ter podatki in
formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje
minimalnih
zahtevanih
ekonomskih,
ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ustreznost tehničnim zahtevam
razpisa, cena lastništva opreme za obdobje
5 let, rok odprave napake, garancijski rok.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na poravnalni račun Banke Slovenije 01000-0000100090,
sklic 05311200010.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 7. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2005
ob 10.15, Banka Slovenije, Slovenska cesta
35, Ljubljana, soba 537.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Banka Slovenije
Ob-16003/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnik: 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: RTV-034/2005-1L-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.10.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: pisarniški potrošni material.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: računalniški potrošni material za tiskalnike HP.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: računalniški potrošni material za vse ostalo, razen HP tiskalnike.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
pisarniškega materiala po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 034/2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV
034/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 034/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 034/2005.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila - Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 034/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena 94 točk,
2. popust na cenik blaga, ki ni zajet v
obrazcu predračuna 6 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-034/2005-1LODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago
za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št.
(1) 475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (RTV 034/2005-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 11. uri; sejna soba V. nadstropje RTV
center, Kolodvorska 2, 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: 2. 6. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-16004/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, kontaktna oseba: Mirjana Prelič, univ.
dipl. ekon., Kardeljeva ploščad 17, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-92-431,
faks 01/58-92-697, 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniške opreme za potrebe 29
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kabinetov in 2 računalnic. Javni razpis obsega dva sklopa:
1. sklop: pisarniški stoli,
2. sklop: leseno pohištvo (pisalne mize,
klubske mizice, visoke in nizke omare, predalniki, obloge sten).
Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika za vsak sklop posebej.
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.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.10.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: pisarniški stoli – ocenjena vrednost naročila – 6,000.000 SIT,
2. sklop: leseno pohištvo – ocenjena
vrednost naročila – 16,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece 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 svoj 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,
2. kakovost izdelka,
3. rok za dobavo,
4. reference,
5. plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Škocjan.
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 po podpisu pogodbe
in/ali konec 18. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 10% od 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 izda v skladu z
vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo izbrani ponudnik moral izstaviti ob primopredaji
opreme. Izjava se izda 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: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa;
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, oziroma, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem, ali
pa ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodba ali upravna odločba s katero bi bilo
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi;
– originalno potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi take kazenske dejavnosti ni bil pravočasno obsojen
– lastna izjava pod moralno in kazensko
odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazec BON-1 in BON-2; potrdila
o plačilni sposobnosti pri vseh bankah, pri
katerih ima odprte transakcijske račune, o
boniteti in plačilni disciplini in sposobnosti
ponudnika v zadnjih 6 mesecih;
– 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); potrdila pri vseh ponudnikovih
bankah o stanju na transakcijskih računih za

B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2005.
Cena: 12.000 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: 11. 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: vse osebe, ki predložijo
potrdilo ponudnika, da so njihovi zastopniki
na odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 10.30; Univerza v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: primerjavo
kvalitete za sklop 1 – pisarniški stol bo na
podlagi vzorcev, ki so jih dolžni ponudniki
dostaviti naročniku, v roku 3 dni od oddaje
ponudbe, ocenila posebna strokovna komisija, ki bo posamezne artikle točkovala s
točkami od 1 – 10 in ponderirala glede na
število stolov v posamezni skupini artiklov
iz skupne ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Ob-16017/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Škocjan, kontaktna oseba: Martin
Strašek, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Slovenija, tel. 07/384-63-04, faks 07/384-63-09,
elektronska pošta: skocjan.obcina@siol.net,
internetni naslov: www.obcina-skocjan.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Liz-inženiring d.d., kontaktna oseba: Brigita Spitzer, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-60,
faks 01/234-40-50, elektronska pošta: brigita.spitzer@liz-inzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Liz-inženiring d.d., kontaktna oseba: Brigita Spitzer, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-60,
faks 01/234-40-50, elektronska pošta: brigita.spitzer@liz-inzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Škocjan, kontaktna oseba: Martin Strašek,
Škocjan 67, 8275 Škocjan, Slovenija, tel.
07/384-63-00, faks 07/384-63-09, elektronska pošta: skocjan.obcina@siol.net, internetni naslov: www.obcina-skocjan.si.
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 notranje opreme na
OŠ Škocjan.
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zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb,
ter podatke o morebitnih blokadah le-teh;
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših opravljenih dobav in montaž razpisane opreme v zadnjih
treh letih;
– seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti in
za vodjo razpisanih del s seznamom vodenja del na sorodnih objektih v zadnjih
treh letih;
– ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali v
skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi zmogljivostmi (pogoj je najmanj
trije ustrezni strokovnjaki), kar dokazuje s
pogodbami o zaposlitvi, z ustreznimi izjavami za dobavo in montažo razpisane opreme v zadnjih treh letih najmanj na petih
objektih v vrednosti posameznega dela nad
30,000.000 SIT in sodelovanjem vodje razpisanih del pri dobavi in montaži razpisane
opreme v zadnjih treh letih na najmanj petih
objektih v vrednosti posameznega dela nad
30,000.000 SIT (z DDV);
– ponudnik mora ponudbi priložiti terminski plan izvedbe del, prospektni material iz
katerega je nedvoumno razvidno, katera
oprema je predmet ponudbe del, certiﬁkate
za ponujeno standardizirano opremo;
– naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo
med ponudbami, ki bodo izpolnjevale vse
pogoje iz razpisne dokumentacije. Variantnih ponudb pri ocenjevanju ne bo upošteval.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2005 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije; na TRR Lizinženiring d.d., številka: 19100-0010023743
SZ KB, d.d. s pripisom: Oprema OŠ Škocjan.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na Liz-inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, ob predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 7. 2005 do
11. ure, v sprejemni pisarni Občine Škocjan,
Škocjan 67, 8275 Škocjan.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 roka za
sprejemanje ponudb (od 11. 7. 2005).
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki so oddali
naročilo, s pisnim pooblastilom podjetja katerega zastopajo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 12. uri; Občina Škocjan, Škocjan 67,
8275 Škocjan.
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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: 3. 6. 2005.
Občina Škocjan
Ob-16059/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718, elektronska pošta:
anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/20-82-518, faks 04/20-26-718.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-518,
faks 04/20-26-718.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_003.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema – strežniki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: zdravstveni domovi v
okviru OZG.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupaj
8 strežnikov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da ima poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 7. 2005, cena:
2.400 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je vračunan DDV, znesek je mogoče nakazati na
račun 01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 10.30; v čajni kuhinji Uprave Kranj, Gosposvetska ulica 9, Kranj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-16062/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/307-73-29, faks +386/1/231-26-67,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: PE IC NPM-1-007/05-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup potrošnega materiala za tiskalnike (sukcesivne dobave).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika v RS
(10 lokacij).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.10.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne letne količine potrošnega materiala so
opredeljene po postavkah v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: obvezne: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo
posla po pogojih 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:
Pogoji po 42. in 42.a člena ZJN-1UPB1:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem ustreznem 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;
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4. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
5. ponudnik ima poravnane vse carinske
in davčne obveznosti;
6. pozitivni poslovni izid v preteklem
letu;
7. ni blokad poslovnega računa v zadnjih
6 mesecih;
8. ponudnik ne sme biti vpisan na Seznamu subjektov, s katerimi naročniki iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati;
9. odložni pogoj za veljavnost pogodbe
so v letnem ﬁnančnem načrtu naročnika rezervirana sredstva za izvajanje pogodbe;
10. plačilni rok 45 dni po prejemu računa.
Račun se izstavi za izvedeno dobavo na
podlagi s strani naročnika podpisanega dokumenta o prevzemu materiala;
11. dobavljeni material mora biti originalnega izvora;
12. rok dobave je najkasneje 5 dni po
prejemu naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za 1. pogoj: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence,
– za 2. pogoj: izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence,
– za 3. pogoj: izjava ponudnika, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
in potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– za 4. pogoj: izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence,
– za 5. pogoj: potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa,
– za 8. pogoj: izjava ponudnika, da ni
vpisan na Seznam subjektov, s katerimi naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije ne smejo poslovati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za 6. pogoj: zadnje pozitivno mnenje
pooblaščene revizorske hiše, če je ponudnik zavezan k reviziji in bilanca stanja za
preteklo leto,
– za 7. pogoj: za podatke o boniteti poslovanja obrazec BON-1, za podatke o plačilni sposobnosti obrazec BON-2 ali listino
banke/bank, ki izkazujejo podatke o plačilni
sposobnosti in izkaz poslovnega izida.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: PE IC
NPM-1-007/05-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 7. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: elektronska oblika
razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika je brezplačna. Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni
zahtevek na naslov naročnika s priloženim
potrdilom o nakazilu plačila na poslovni račun naročnika: TRR 01100-6030274014 s
pripisom RD NMP-1/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 7. 2005, do
12. ure, Ponudba mora biti do navedenega
roka predložena v tajništvo naročnika, soba
št. 345/III. nadstropje.

– 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 – odločba pristojnega organa ali izjava ponudnika;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež – potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj 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 – potrdilo
banke oziroma BON obrazci;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok – izjava
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja dobavo vseh vrst blaga
po speciﬁkaciji, da je oprema nova in ima
ustrezno garancijo – izjava ponudnika;
– da bo dostava blaga fco skladišče naročnika – razloženo – izjava ponudnika;
– da je sposoben blago dobaviti in zmontirati v 60 dneh po podpisu pogodbe - izjava
ponudnika;
– da je dobavljena oprema združljiva z
obstoječo opremo – izjava ponudnika in tehnične speciﬁkacije proizvajalca opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2005.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01261-6030356335.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2005
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 12.30, sejna soba naročnika, soba št.
342/III. 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.4) Dodatne informacije: skrajni rok za
postavljanje vprašanj skladno z Zakonom o
javnih naročilih.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Področna enota Informacijski center
Ob-16106/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestno gledališče Ljubljansko, kontaktna
oseba: Jože Logar, pomočnik direktorja za tehnične zadeve, Čopova 14, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/425-82-22 ali
041/341-282, faks 01/251-70-44, elektronska pošta: joze.logar@mgl.si, internetni naslov: www.mgl.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava zvočne in video opreme za gledališče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestno gledališče Ljubljansko.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali 60 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 1 mio SIT;
– izjava banke da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti javnega naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere so razvidna
medsebojna razmerja in kdo je pooblaščen
podpisnik pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča oziroma
organa pri katerem je registriran;
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2005
ob 13. uri; Mestno gledališče Ljubljansko.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Mestno gledališče Ljubljansko
Št. 17/2005
Ob-16109/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Ljutomer, kontaktna oseba: Ivan Kavaš, Fulenška ulica 5, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel.
02/58-51-550, faks 02/58-51-554, elektronska pošta: vrtec.ljutomer@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec Ljutomer, Ljutomer.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. kruh in pekovsko pecivo,
2. testenine, žita ter žitni izdelki,
3. sadje in zelenjava,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. jajca,
7. slaščičarsko pecivo,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. konzervirana zelenjava in sadje,
10. zamrznjene ribe in ribji izdelki,
11. olja in izdelki,
12. zamrznjena zelenjava in ostali izdelki,
13. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT v II. fazi postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe 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
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registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – originalno potrdilo davčnega urada. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh banke, kjer ima ponudnik
odprt(e) TRR(e)).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da ima zagotovljeno
kontrolo kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika razloženo, odzivni čas
en delavni dan;
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01263-6030638022.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2005 do 12.
ure; vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 27. 6. 2005.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Vrtec Ljutomer
Št. 358/05
Ob-16111/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska
pošta: javna.naroc3@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup mesa, mesnih izdelkov, perutnine in rib – ponudbe se lahko oddajo za
vse sklope ali po posameznih sklopih – 12
sklopov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01: pasterizirane mesnine iz
govejega in/ali svinjskega mesa.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.13.11.20-2.
2) Kratek opis: pasterizirane mesnine iz
govejega in/ali svinjskega mesa;
– opis in vrsta izdelkov je navedena v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine izdelkov so navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02: sterilizirane mesnine iz govejega in/ali svinjskega mesa.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.13.13.00-8.
2) Kratek opis: sterilizirane mesnine iz
govejega in/ali svinjskega mesa;
– opis in vrsta izdelkov je navedena v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine izdelkov so navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 03: pasterizirane mesnine iz
piščančjega ali puranjega mesa.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.13.15.00-0.
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2) Kratek opis: pasterizirane mesnine iz
piščančjega ali puranjega mesa;
– opis in vrsta izdelkov je navedena v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine izdelkov so navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 04: sterilizirane mesnine iz piščančjega mesa.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.13.15.00-0.
2) Kratek opis: sterilizirane mesnine iz
piščančjega mesa;
– opis in vrsta izdelkov je navedena v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine izdelkov so navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 05: perutnina.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.20.00-6.
2) Kratek opis: perutnina;
– opis in vrsta izdelkov je navedena v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine izdelkov so navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 06: svinjina.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.30.00-3.
2) Kratek opis: svinjina;
– opis in vrsta izdelkov je navedena v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine izdelkov so navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 07: mlada govedina in teletina.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.10.00-9.
2) Kratek opis: mlada govedina in teletina;
– opis in vrsta izdelkov je navedena v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine izdelkov so navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 08: konjsko meso.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.81.00-9.
2) Kratek opis: konjsko meso;
– opis in vrsta izdelkov je navedena v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine izdelkov so navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 09: kunčje meso.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.91.00-6.
2) Kratek opis: kunčje meso;
– opis in vrsta izdelkov je navedena v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine izdelkov so navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10: postrvi.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.21.11.00-1.
2) Kratek opis: postrvi;
– opis in vrsta izdelkov je navedena v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine izdelkov so navedene v razpisni dokumentaciji.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana
– seminar številka 2.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Klinični center Ljubljana

Sklop št. 11: zamrznjeni osličevi ﬁleti.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.22.20.00-0.
2) Kratek opis: zamrznjeni osličevi ﬁleti;
– opis in vrsta izdelkov je navedena v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine izdelkov so navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 12: zamrznjene panirane ribe.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.22.90.00-9.
2) Kratek opis: zamrznjene panirane
ribe;
– opis in vrsta izdelkov je navedena v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine izdelkov so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
mesa, mesnih izdelkov, perutnine in rib.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 15-16,
Ob-4440/05 z dne 18. 2. 2005.
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 11. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ), številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Stran

Ob-16113/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Matjaž Uhan, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-85-65, faks +386/1/478-86-49, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za e-upravo in upravne procese,
kontaktna oseba: Matjaž Uhan, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00,faks+386/1/478-86-49,elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov:
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za e-upravo in upravne procese,
kontaktna oseba: Matjaž Uhan, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00,faks+386/1/478-86-49,elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov:
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za e-upravo in
upravne procese, Langusova ulica 4, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMRZ.IT-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira usposobljenih kandidatov za dobavo, konﬁguracijo, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške
strojne opreme – osebnih računalnikov
in zaslonov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: osebni računalniki – arhitektura Intel ali non-Intel:
– namizni računalniki in delovne postaje:« tower« ohišje, »desktop« ohišje in »convertible« ohišje,
– »Thin clients« PC-ji,
– delovne postaje posebnega namena
– montaža v »rack« ohišje.
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3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: monitorji vseh velikosti (s
pripadajočo opremo):
– CRT,
– LCD,
– plazma,
– ostali monitorji kot so: »Rack Mount
LCDs, Panel Mount, Flip-up Rack Mount,
Sunlight Readeable LCDs, Standalone
LCDs« idr.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
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: količina opreme bo razvidna iz vsake druge faze
omejenega postopka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku
1,000.000 SIT. Bančna garancija za resnost
ponudbe mora veljati do 31. 12. 2005.
2. Bančne garancije v ponudbenih fazah
razpisa
Bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija
za dobro izvedbo garancijskih obveznosti
bodo lahko zahtevane tudi v ponudbenih
fazah razpisa. Naročnik lahko v ponudbeni
fazi ne glede na vrednost pogodbe po lastni presoji zahteva tudi druga zavarovanja
posla.
III.2) Pogoji za sodelovanje
I. Splošni pogoji:
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi ter navodili ponudnikom;
2. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu (šifra dejavnosti 72.500 po
Standardni klasiﬁkaciji dejavnosti – vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav);
3. potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. da ni uvrščen na seznam poslovnih
subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročniki
ne smejo sodelovati in naročniku Komisija
za preprečevanje korupcije ni dovolila, da bi
sodeloval s ponudnikom, kolikor je ponudnik
uvrščen v seznam;
7. izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev ter izgubljenih pravd, ki
kažejo na nezanesljivost oziroma rizičnost
poslovanja s ponudnikom) od 1. 1. 2003 dalje; ponudnik opreme v preteklem razpisnem
obdobju ni smel povzročiti več kot:
– 50% napak pri dobavi opreme, glede na število dobav znotraj posameznega
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sklopa (za napako pri dobavi opreme štejejo
zamuda pri dobavi, nepravilna dobava, zavrnitev dobave);
– 25% napak pri izvajanju garancijskega
odpravljanja napak, glede na število kosov
dobavljene opreme znotraj posameznega
sklopa (za napako štejejo prekoračeni odzivni časi, časi popravil, nestrokovno izvajanje garancijskega vzdrževanja (kot je na
primer večkratno popravilo iste napak));
– pri opremi, ki jo je dobavil ponudnik
opreme v preteklem razpisnem obdobju, na
posamezni blagovni znamki znotraj sklopa
pri posamezni dobavi, se ni smel pojaviti
določen odstotek enakih/sorodnih okvar napak, kot je razvidno iz Tabele 1.
Tabela 1:
Količina dobavljene opreme

od 1 do 20 kosov
od 21 do 300 kosov
od 301 kosov

% napak

40
25
15

Naročnik bo po vsakem pretečenem letu
veljavnosti razpisa preveril pravilnost dobav,
izvajanje garancijskega odpravljanja napak
in pojavljanje enakih/sorodnih napak in bo
vsem tistim ponudnikom, ki bodo v tistem
letu povzročili 50% napak pri dobavi opreme, 25% napak pri izvajanju garancijskega
odpravljanja napak ali prekoračitev odstotkov enakih/sorodnih napak, ki so navedeni v
Tabeli 1, onemogočil sodelovanje pri nadaljnjih postopkih oddaje naročil znotraj sklopa,
glede na posamezne blagovne znamke, na
katere se bodo nanašale napake;
8. kakovost ponudnika: ponudnik mora
imeti certiﬁkat kakovosti ISO 9001/2000 ali
biti v postopku pridobivanja le-tega ali imeti
svoj interni pravilnik o kakovosti poslovanja.
V posameznih drugih fazah bo zahtevano,
da ponudnik ima certiﬁkat ISO, v nasprotnem primeru v drugi fazi ne bo mogel sodelovati kot ponudnik. S tem je kandidatom,
ki so v postopku pridobivanja certiﬁkata ISO
ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev dana
možnost, da lahko takoj ko pridobijo certiﬁkat ISO sodelujejo kot ponudniki v drugih
fazah;
9. reference ponudnika: ponudnik mora
s potrdilom o uspešno opravljenih dobavah
na področju javnega razpisa (potrjena referenca) izkazati, da je na podlagi najmanj
dveh sklenjenih pogodb od dne 1. 5. 2003
za vsako razpisano področje na katerega se
prijavlja in za katerokoli blagovno znamko,
v skladu z določili pogodb dobavil opremo,
s tem, da mora vsaj ena pogodba vsebovati
količino najmanj 100 kosov opreme, ostale
pogodbe pa morajo vsebovati količino najmanj 20 kosov opreme. V potrdilo ponudnik
vpiše vse zahtevane podatke, potrdilo pa
žigosa in podpiše odgovorna oseba naročnika, ki ponudniku daje referenco. V primeru,
da ponudnik kot referenco navaja pogodbo,
ki jo ima sklenjeno z Ministrstvom za javno
upravo oziroma s Centrom Vlade RS za
informatiko, pred ustanovitvijo Ministrstva
za javno upravo, navede vse zahtevane
podatke razen žiga in podpisa odgovorne
osebe.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo lahko pri ponudniku in/ali potrjevalcu reference preveril navedene podatke v referenci z
vpogledom v relevantno dokumentacijo.
II. Finančni pogoji:
1. zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni

in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik
svoj sedež in poravnane dajatve v skladu
s predpisi Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
3. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa;
4. celotni prihodki v letu 2004 nad
600,000.000 SIT;
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz letnega poročila AJPES-u
za leto 2004 z upoštevanjem kasnejših, z
verodostojnimi listinami izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev.
III. Usposobljenost in izkušnje kadrov:
1. delavci morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za
podporo, nameščanje in konﬁguriranje opreme, ki je predmet prijave. V okviru podpore
mora ponudnik naročniku nuditi pomoč pri
težavah (na področju strojne in programske
opreme), ki bi nastale pri uporabi opreme, ki
je predmet prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po tem razpisu.
Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe tehnične smeri.
Kot ustrezno funkcionalno znanje šteje
certiﬁkat oziroma izkazano opravljeno šolanje proizvajalca/principala za blagovno
znamko, ki jo prijavlja. Certiﬁkat za blagovno znamko je posebno potrdilo proizvajalca opreme za blagovno znamko, ki ga
mora pridobiti oseba (potrdilo o izobraževanju in opravljenem izpitu), da lahko opravlja
servisne oziroma kakšne druge posege na
opremi, ki jo prijavlja ponudnik kot blagovno
znamko. Upoštevani bodo certiﬁkati, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od enega
leta pred objavo razpisa. Upoštevani bodo
le certiﬁkati, ki izkazujejo dejansko praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno
izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi ne
dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj.
Posamezni delavec se glede na znanja, ki
jih ima, lahko upošteva na več področjih prijave. V primeru dograjevanja oziroma lastne
proizvodnje mora ponudnik prav tako izkazati število certiﬁciranih ljudi, ki jih pridobi na
pooblaščenih podjetjih oziroma organizacijah, ki vodijo ustrezna šolanja.
Naročnik bo v času usposobljenosti lahko
preverjal status certiﬁkatov pri ponudniku;
2. minimalno število ustreznih funkcionalnih znanj (veljavni tehnični certiﬁcikati
strokovnjakov) in minimalno število prijavljenih kadrov (kadri, ki štejejo za usposobljene
po tem razpisu), glede na kategorijo strojne
opreme iz speciﬁkacij, za posamezno blagovno znamko:
– za kategorijo 1 iz speciﬁkacij mora ponudnik izkazati najmanj 3 ustrezna funkcionalna znanja za posamezno blagovno
znamko – za področje podpore, nameščanje, konﬁguriranje in servisiranja opreme in
prijaviti najmanj 3 tehnične kadre za posamezno blagovno znamko. Če ponudnik
ponuja dve ali več blagovnih znamk, mora
prijaviti dodatna 2 tehnična kadra,
– za kategorijo 4 iz speciﬁkacij mora ponudnik izkazati najmanj 2 ustrezni funkcionalni znanji za posamezno blagovno znamko – za področje podpore, nameščanje,
konﬁguriranje in servisiranja opreme in pri-

56 / 10. 6. 2005 /

4327

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

javiti najmanj 2 tehnična kadra za posamezno blagovno znamko. Če ponudnik ponuja
dve ali več blagovnih znamk, mora prijaviti
dodatna 2 tehnična kadra.
Če ponudnik ponuja opremo, ki jo pred
prodajo dograjuje ali opremo lastne proizvodnje, mora prijaviti za vsako kategorijo
strojne opreme, ki jo prijavlja, dodatna 2
kadra.
Če iz kakršnihkoli razlogov ponudnik
opreme sam ne opravlja servisne dejavnosti, mora s pogodbo z gospodarskim subjektom izkazati, da bo ta zanj izvajal servisno
dejavnost. Ne glede na obstoj take pogodbe pa mora ponudnik izpolnjevati pogoj o
minimalnem številu ustreznih funkcionalnih
znanj;
3. izkušnje: povprečna delovna doba
prijavljenih kadrov na strokovnem področju
vsaj 2 leti;
4. ponudnik mora imeti za vsako kategorijo strojne opreme, ki jo prijavlja, izmed
prijavljenih delavcev vsaj enega redno zaposlenega s slovenskim državljanstvom ali
vsaj enega delavca z dokazanim aktivnim
znanjem slovenskega jezika;
5. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem.
IV. Rezervni deli različnih blagovnih
znamk ter zgodovina poslovanja na področju prijave.
IV.1 Oprema tuje blagovne znamke:
1. ponudnik izkazuje dostop do rezervnih
delov in nadomestne opreme na način, ki
omogoča servisiranje ali zamenjavo opreme
v standardnih rokih naročnika ali ima lastno
skladišče nadomestnih delov in rezervne
opreme ter do baze znanj;
2. za vsako ponujeno blagovno znamko
mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba,
ki zajema celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika blagovne znamke za prodajo in servis opreme, vključno s pogoji dobave, jamstvi, pomočjo, oskrbo z rezervnimi
deli, garancijskimi pogoji in prenosom. Razen
tega mora ponudnik izkazovati najvišji možni
status pri principalu oziroma proizvajalcu (status se bo presojal glede na status za prodajo
pri principalu, ponudnikovo podporo kupcu ter
tehnično podporo, ki jo ima ponudnik pri principalu/proizvajalcu). Če pogoj najvišjega statusa za določeno blagovno znamko izpolnjuje
samo en ponudnik, se bo usposobljenost za
to blagovno znamko priznala tudi ponudnikom
z naslednjim nižjim statusom;
3. ponudnik mora zagotavljati servisiranje (garancijsko odpravljanje napak) ponujene opreme in dostop do vseh rezervnih
delov, kar izkaže v pogodbi s principalom
oziroma od njega zato pooblaščene osebe
ali proizvajalcem;
4. ponudnik mora izkazati, da ima dostop do principalove tehnične podpore in
baze znanj, kar izkaže z izjavo principala
oziroma od njega zato pooblaščene osebe
ali proizvajalca;
5. ponudnik mora naročniku jamčiti, da
bo principal oziroma proizvajalec opreme
v času garancijskega obdobja poskrbel za
garancijsko vzdrževanje opreme, kolikor
prodajalec te garancije zaradi kakršnihkoli
razlogov ne bo mogel izvrševati, kar izkaže z izjavo principala oziroma proizvajalca
opreme za ponujeno opremo. Ta izjava pa
ne preprečuje unovčenja bančne garancije,
če ta obstaja;

– storitve svetovanja in nadzora s področja informacijske tehnologije in LAN ter
informacijskih sistemov.
Ponudnik ne sme biti sam izvajalec niti
biti s takimi izvajalci kapitalsko, lastniško ali
podizvajalsko povezan.
Naročnik si pridržuje pravico da bo v posameznih drugih fazah glede na predmet in
vsebino posameznega naročila od ponudnika zahteval, da ima:
– posebna strokovna znanja na posameznem IT področju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. komplet registrskih listov – izpisek iz
sodnega registra, ki odraža zadnje stanje
ponudnika (samo za tuje pravne osebe oziroma samostojne podjetnike, za domače
pravne osebe ima naročnik na voljo dostop
do sodnega registra);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence (dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je tako dovoljenje potrebno);
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, in sicer da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda carinski organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal obvezne dajatve, ki so v
pristojnosti carinskega organa;
2. potrdilo, ki ga izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri ima
svoj sedež;
3. potrdilo, ki ga izda davčni organ, da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s
predpisi Republike Slovenije;
4. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego in sicer da ponudnik v preteklem razpisnem obdobju ni povzročil odstotka napak,
kot je določeno v pogojih v navodilih;
5. dokazilo, da ima ponudnik certiﬁkat
kakovosti ISO 9001/2000 ali da je v postopku pridobivanja tega certiﬁkata ali v primeru,
da kot dokaz kakovosti navaja svoj interni
pravilnik o kakovosti poslovanja, predloži
svoj interni pravilnik;
6. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), letno poročilo družbe overjeno
z žigom AJPES, na dan 31. 12. 2004 in
verodostojne listine izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, če
obstajajo;
7. zadnje revizijsko poročilo oziroma
mnenje, v kolikor je družba (53. člen Zakona o gospodarskih družbah) zavezana k
reviziji;
8. obrazec BON 1, ki mora odražati stanje zadnjega meseca.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

6. če ponudnik nima sklenjene neposredne pogodbe s principalom ali proizvajalcem,
mora izkazati verigo preko drugih oseb (kot
so npr. distributerji, posredniki…) z veljavnimi pogodbami.
IV.2 Oprema, ki jo ponudnik pred prodajo
dograjuje
Ponujena oprema, ki jo ponudnik pred
prodajo dograjuje (po sistemu kit kompleta
ali podobno) in/ali jo kot tako prodaja pod
blagovnimi znamkami tujih proizvajalcev,
mora poleg pogojev iz točke 2 poglavja IV.I,
izpolniti še naslednje:
1. ponudnik, ki prodaja opremo pod blagovnimi znamkami drugih proizvajalcev,
mora od teh proizvajalcev prejeti in predložiti izjave, oziroma mora biti to izrecno razvidno iz veljavne pisne pogodbe (ustrezno
označeno – podčrtano v prilogi točke 20),
v kateri:
– izrecno dovoljujejo ponudniku, da prodaja opremo pod prijavljeno blagovno znamko;
– zagotavljajo, da bo oprema enake kvalitete kot tista, ki jo sami dobavljajo;
– potrjujejo, da bo oprema opravila enake teste kot tista, ki jo sami dobavljajo;
– izjavljajo, da bo oprema popolnoma
skladna z operacijskimi sistemi, za katere
je to deklarirano od proizvajalca.
IV.3 Oprema lastne proizvodnje
Če ponudnik ponuja opremo lastne proizvodnje (sestavljanje po komponentah),
mora poleg pogojev iz točke 2 poglavja IV.1
izpolniti še naslednje:
1. izkazano ustrezno poslovno razmerje,
vključno s pogoji dobave, jamstvi, pomočjo,
oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in prenosom pravic za vse ključne komponente, ki sestavljajo ponujeno opremo.
Za ključne komponente štejejo tiste, brez
katerih oprema ne opravlja funkcij, ki jim
je pri običajni uporabi namenjena (matična
plošča, ohišje, disk, graﬁčna kartica);
2. poslovanje na področju prodaje in
vzdrževanja ponujene blagovne znamke,
najmanj za obdobje dveh let pred letom objave razpisa in za tekoče leto.
Za dokazovanje zgoraj navedenih pogojev, morajo ponudniki lastnih blagovnih
znamk, ki sestavljajo opremo po komponentah, za posamezne komponente predložiti
pogodbe, iz katerih je za vsako komponento
(matična plošča, ohišje, disk, graﬁčna kartica) razvidno njihovo veljavno razmerje z dobavitelji komponent. Iz take pogodbe mora
biti najmanj razvidno:
– kdo sta poslovna partnerja;
– na katero komponento se nanaša pogodba;
– začetek in konec veljavnosti razmerja;
– veljavnost, datum sklenitve in podpis
pogodbe;
3. naročnik bo v posamezni drugi fazi oddaje naročil za vgrajene komponente lahko
preveril ali so registrirane na Microsoft HCL
seznamu.
V. Omejitev poslovnih in sorodstvenih
povezav
Zaposleni ponudnika s področja ponudbe in njihovi nadrejeni ne smejo biti v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli
kolena, v stranski vrsti do drugega kolena
ali v zakonski ali izvenzakonski zvezi z osebami, ki so lastniki ali zaposleni kot vodilni
delavci ali zaposleni na področju ponudbe
pri izvajalcih naslednjih storitev za državne
organe:
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1. dokazilo o izobrazbi za vsakega delavca, ki ga ponudnik prijavlja; kot dokazilo
šteje spričevalo oziroma diploma delavca ali
vpis v delovni knjižici;
2. dokazilo o funkcionalnih znanjih;
3. dokazilo o delovni dobi delavca in delovnih izkušnjah (kot dokazilo šteje vpis v
delovni knjižici);
4. dokazilo o državljanstvu za delavca, ki
ga ponudnik prijavlja; za dokazilo šteje potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica ali
potna listina; ali dokazilo o aktivnem znanju
slovenskega jezika za delavca, ki ga ponudnik prijavlja;
5. potrdilo ustreznega organa, da v preteklih petih letih pred objavo tega javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njihovim poslovanjem;
6. veljavno kopijo pogodbe za vsako ponujeno blagovno znamko, iz katere mora biti
nedvoumno razvidno:
– da vse strani nedvoumno pripadajo isti
pogodbi;
– na katero blagovno znamko se nanaša pogodba;
– kdo sta pogodbena partnerja;
– principalova podpora za prodajo ponujene blagovne znamke;
– principalova podpora za servis ponujene blagovne znamke;
– začetek in konec veljavnosti pogodbe;
– podpisana pogodba.
Za vsako veljavno pogodbo mora ponudnik predložiti seznam statusov z njihovimi
opisi, potrjen s strani principala.
7. veljavno servisno pogodbo s principalom, s katero principal ponudniku izkazuje
dovoljenje za garancijsko odpravljanje napak ponujene opreme in dostop do rezervnih delov oziroma pogodbo med ponudnikom in gospodarskim subjektom, da bo ta
zanj izvajal servisno dejavnost;
8. izjava principala oziroma s strani principala pooblaščene osebe, da ima ponudnik
dostop do principalove tehnične podpore in
baze znanj;
9. izjava principala ali proizvajalca, da
bo naročniku jamčil nemoteno odpravljanje
napak v času trajanja garancije, kolikor prodajalec teh obveznosti ne bo mogel zaradi
kakršnih koli razlogov, nastalih na strani ponudnika, izvrševati;
10. kopije vseh veljavnih pogodb, ki izkazujejo celotno povezavo med principalom in
ponudnikom, če taka povezava ne obstaja
neposredno;
11. izjavo proizvajalca oziroma principala
ali veljavna pogodba s proizvajalcem oziroma principalom za vsako ponujeno blagovno znamko, ki jo ponudnik prijavlja, da
lahko ponudnik prodaja opremo pod tujim
imenom (tujo blagovno znamko), če jo pred
prodajo dograjuje (po sistemu kit kompleta
ali podobno);
12. veljavne pogodbe, iz katerih je za
vsako komponento (matična plošča, ohišje,
disk, graﬁčna kartica) razvidno njihovo veljavno razmerje z dobavitelji komponent;
13. potrdila o uspešno opravljenih dobavah na področju javnega razpisa, iz katerih
so razvidne dobave opreme za blagovne
znamke, ki jih ponudnik prijavlja;
14. potrdila o uspešno opravljenih dobavah na področju javnega razpisa (potrjena
referenca).
Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik
velja, da mora predložiti primerne dokumen-
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te tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji
ponudnik mora predložiti dokazila v skladu z
Navodilom o seznamu organov tujih držav,
pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin (Ur. l. RS, št. 13 z dne
28. 2. 2001). Če ni drugače določeno, zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno
stanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 38/2005 z dne 15. 4. 2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 12. 7. 2005
10. uri, Ljubljana, Langusova ulica 4.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-16127/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Erklavec, Povšetova 6, 1104 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-97-11, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Olga Okorn, soba 114,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1104 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-28, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba 118,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1104 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-20, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 4/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava nadgradenj za komunalna vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
108,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno in razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. Merila za smetarsko nadgradnjo z
montažo za zbiranje, stiskanje in prevoz
komunalnih odpadkov – potisna plošča:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena brez davka: 50 točk,
2. servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 10 točk,
3. reference za smetarska vozila v Sloveniji – nad 10 vozil: 10 točk,
4. dobavni rok: 10 točk.
2. Merila za smetarsko nadgradnjo z
montažo za zbiranje, stiskanje in prevoz
komunalnih odpadkov – vrtljivi boben ali
potisna plošča:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena brez davka: 50 točk,
2. servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 10 točk,
3. dobavni rok: 10 točk,
4. vrtljivi boben: 15 točk.
3. Merila za nadgradnjo z montažo za
samonakladalno tovorno vozilo za prevoz
komunalnih odpadkov:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena brez davka: 50 točk,
2. servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 10 točk,
3. dobavni rok: 10 točk.
4. Merila za kipersko nadgradnjo s hidravličnim dvigalom z montažo za tovorno
vozilo za prevoz komunalnih odpadkov:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena brez davka: 50 točk,
2. servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 10 točk,
3. dobavni rok: 10 točk.
5. Merila za kipersko nadgradnjo s hidravličnim dvigalom z montažo za tovorno
vozilo za prevoz komunalnih odpadkov:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena brez davka: 50 točk,
2. servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 10 točk,
3. dobavni rok: 10 točk.
6. Merila za kipersko nadgradnjo z montažo za lahko tovorno vozilo za prevoz komunalnih odpadkov:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena brez davka: 50 točk,
2. servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 10 točk,
3. dobavni rok: 10 točk.
7. Merila za kipersko nadgradnjo z nakladalno stranico z montažo za lahko tovorno
vozilo za prevoz komunalnih odpadkov:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena brez davka: 50 točk,
2. servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 10 točk,
3. dobavni rok: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 4/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.,
številka 02924-0020286671 oziroma na blagajni podjetja Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, 1000 Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro, s pripisom JR B 4/05 in identiﬁkacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe;
6. da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
še izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
8. BON 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le ta v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega javnega
naročila ni imel blokiranega transakcijskega
računa;
9. da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila dobavil 5 komadov medicinske opreme, ki je predmet javnega naročila in njegove ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
10. da nudi najmanj 18 mesecev garancije za posamezno medicinsko opremo, ki
je predmet ponudbe, rok prične teči s kvalitetnim prevzemom medicinske opreme po
končanem poskusnem obratovanju, za vse
zamenjane dele v času garancijskega roka
prične teči nov 18 mesečni rok;
11. da medicinska oprema ustreza vsem
predpisom varstvenim ukrepom, normativom, standardom, ki veljajo za tovrstno blago v Sloveniji in da je nova;
12. da zagotavlja servisiranje ponujene
medicinske opreme kot pooblaščeni servis
ali ima organizirano servisno službo in dobavo rezervnih delov še najmanj sedem let
po poteku garancije;
13. da je odzivni čas za popravilo medicinske opreme najmanj 4 ure po javljeni
okvari (šteje se prihod v Splošno bolnišnico
Trbovlje z namenom odprave napake);
14. da zagotavlja brezplačno nadomestno enakovredno medicinsko opremo, če
se okvara ne odpravi v desetih koledarskih
dneh po javljeni okvari;
15. da bo montaža medicinske opreme
najkasneje v dveh delovnih dneh po dobavi;
16. da bo pri montaži medicinske opreme naročniku izročil spremljajočo dokumentacijo;
17. da bo hkrati z montažo medicinske
opreme nudil edukacijo osebju, ki bodo s
medicinsko opremo rokovali;
18. da nudi 15 delovnih dni poskusnega
obratovanja medicinske opreme, datumi poskusnega obratovanja se določijo po montaži in edukaciji osebja;
19. da zagotavlja kvalitetni prevzem medicinske opreme takoj po prenehanju poskusnega obratovanja;
20. da bo prevzem in dostava fco Splošna bolnišnica Trbovlje – razloženo;
21. da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja vrednost
ponudbe – predračuna za posamezno vrsto
medicinske opreme, v primeru, da ponudnik
ne nudi vseh razpisanih tehničnih karakteristik, bo ponudba izločena iz nadaljnjega
postopka.

Ob-16157/05
Ali je javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, tel. 03/565-25-00, tele-

faks 03/562-61-22, e-mail: sbt.Trbovlje@sbtrbovlje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
medicinska oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isto kot v I.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2 kom
infuzor, 6 kom premični aspirator, perfuzor,
optika za laparoskopijo, črpalka za torakalno
drenažo, prenosni monitor, artroskop, reaminacijska enota za novorojenčke, 2 kom
ginekološka pregledna miza, urodinamometer, prenosni monitor z invazivnim merjenjem krvnega tlaka, prenosni-kombinirani
ventilator, namizna centrifuga, vodna kopel,
aparat za izvajanje elektroforez, denzimeter
za čitanje, elektronska analitska tehtnica, respirator. Ponudnik lahko ponudi posamezne
vrste razpisne opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: po terminskem planu do 31. 12.
2005, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menico z menično izjavo za resnost
ponudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe,
izjavo, da bo ponudnik izdal bianco menico
z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti ter izjavo za izdajo bianco
menice z menično izjavo za zavarovanje garancijskih obveznosti v višini 10% od vrednosti medicinske opreme za čas veljavnosti
garancije (podrobnosti navedene v razpisni
dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni, ﬁksnost cen ves čas trajanja pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnitev dokumentacije:
pridobiti jo je možno do 27. 6. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV, razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno v
tajništvu bolnišnice vsak delovni dan od 9.
do 12. ure ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je potrebno
vplačati na podračun 01100-6030279252 s
pripisom: RD – medicinska oprema.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 27. 6. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljena ponudba ali prijava 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: predstavniki ponudnikov,
ki želijo sodelovati v postopku odpiranja, v
imenu ponudnikov predložijo pooblastilo za
sodelovanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 27. 6. 2005 ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta
9, 1420 Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/programa, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-16171/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Janka Premrla-Vojka, kontaktna oseba: Elﬁ Jerman, Muzejski trg 5,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-31-240,
faks 05/66-31-244, elektronska pošta:
osjpv.kp@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano ter pisarniški
in računalniški potrošni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Janka Premrla-Vojka, Muzejski trg 5, 6000 Koper.
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: mesni in perutninski izdelki,
– sklop 2: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 3: kruh in pekovski izdelki,
– sklop 4: slaščice,
– sklop 5: sveže in suho sadje in zelenjava,
– sklop 6: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
– sklop 7: splošno prehrambeno blago,
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– sklop 8: pisarniški in potrošni material
za pouk,
– sklop 9: obrazci in tiskovine,
– sklop 10: 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 8. 7. 2005 do 13.
ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovne šole Janka Premrla-Vojka Koper št.
01250-6030656410.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2005 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 9.30; Osnovna šola Janka Premrla-Vojka, Muzejski trg 5, 6000 Koper.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom
na vpogled v tajništvu Osnovne šole Janka
Premrla-Vojka Koper do roka za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2005.
Osnovna šola Janka Premrla-Vojka
Ob-16207/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom počitka Metlika, kontaktna oseba: Aupič Cvetka, Mestni trg 16, 8330 Metlika.
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.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-604.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava kuhinjske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom počitka Metlika.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 20,000.000 SIT.
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 30. 6. 2005.
Cena: 15.000 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: 5. 7. 2005 do 10.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005
ob 11. uri; ZTI, Ptujska 19, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2005.
Dom počitka Metlika
Št. 319/2005
Ob-16211/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka
Komen, kontaktna oseba: Bruna Ščuka,
Komen 61a, 6223 Komen, Slovenija, tel.
05/731-89-24, faks 05/731-89-21, elektronska pošta: bruna.scuka@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: Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen, tajništvo, Komen 61a, 6223 Komen, Slovenija, tel.
05/731-89-24, faks 05/731-89-21, elektronska pošta: bruna.scuka@guest.arnes.si.
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-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Antona
Šibelja-Stjenka Komen, Komen 61a, Komen
– pred vhodom v kuhinjo – razloženo in izročeno v kuhinjo naročnika v Komen, in podružnica Štanjel, Štanjel 75, 6222 Štanjel - pred
vhodom v kuhinjo – razloženo in izročeno v
kuhinjo naročnika v Štanjel.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Št.

Sklop št. 01
2) Kratek opis: jajca in perutnina (jajca,
piščančje krače, piščančje prsi, puranje prsi
in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: meso (junečje stegno
in zreszki, goveja golenica, mleto mešano
meso in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: mesni izdelki (hrenovke,
pariška klobasa, kranjska klobasa, prekajena šunka in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: sirupi in sokovi (nektar
jabolka, nektar breskev, sirup malina, sirup
oranža in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: ostala hrana (moka, riž,
testenine, kis, ješpren, koruzni zdrob sveži
kvas, puding in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: jajca in perutnina,
– sklop 2: meso,
– sklop 3: mesni izdelki,
– sklop 4: sirupi in sokovi,
– sklop 5: ostala hrana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 mesecev od oddaje naročila.
Naročnik bo za obdobje 30 mesecev priznal sposobnost vsem udeležencem, katerih
prijava bo pravočasna in pravilna. Naročnik
bo udeležence, ki jim bo priznal sposobnost,
povabil k oddaji ponudb. Pogodba bo sklenjena s cenovno najugodnejšim ponudnikom za obdobje, ki ga bo v vsakokratnemu
povabilu označil naročnik. Za prvo leto bo
naročnik II. fazo postopka oddaje javnega
naročila pričel v roku 7 dni od dneva dokončnosti ugotovitve usposobljenosti udeležencev za dobavo blaga za vsak posamezni
sklop. Pogodba bo sklenjena za dobo 10
mesecev. Naročila in dobave bodo potekale
sukcesivno za čas veljavnosti pogodbe na
podlagi naročnikovih pisnih naročil.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe:
višina in ostali pogoji izdaje so določeni v
razpisni dokumentaciji. Zahtevana bo v II.
fazi postopka;
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti: vsebina izjave in ostali pogoji izdaje so določeni v razpisni dokumentaciji. Njena predložitev se bo
zahtevala v II. fazi postopka;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: višina in ostali pogoji
izdaje so določeni v razpisni dokumentaciji.
Zahtevana bo v II. fazi postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naj-

navedbo »plačilo stroškov dokumentacije jn-2/05« in z označitvijo sklicne številke
460100-2005.
Vsak delavnik med 9. in 13. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2005 do 12.
ure; vsak delavnik med 9. in 13. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 26. 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.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka
Komen

manj 30-dnevni rok plačila od dneva izdaje
računa-zbirnika, ki ga dobavitelj izda do 8.
dne v mesecu za dobave blaga v preteklem
koledarskem mesecu.
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
– udeleženec mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – izpisek
iz sodnega registra ali druge ustrezne evidence oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada (če ni vpisan v sodni register), da
ni prenehal z opravljanjem dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– udeleženec mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno – izpisek iz
sodne, upravne ali druge ustrezne evidence
oziroma drug upravni akt pristojnega organa;
– udeleženec ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem – izjava
udeleženca;
– udeleženec ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje;
– ostale zahtevane sposobnosti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– udeleženec mora biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben za dobavo prehrambenega blaga tistega sklopa oziroma tistih
sklopov, za katere bo vložil ponudbo – izjava udeleženca;
– vsi transakcijski računi udeleženca ne
smejo biti blokirani v obdobju zadnjih šestih
mesecev, pri čemer se šestmesečno obdobje računa od dneva oddaje v objavo I. faze
postopka nazaj – izjava udeleženca;
– ostale zahtevane sposobnosti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– udeleženec mora razpolagati s kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za dobavo
prehrambenega blaga tistega sklopa oziroma tistih sklopov, za katere bo vložil ponudbo – izjava udeleženca;
– udeleženec mora zagotoviti dobavo
vseh proizvodov tistega sklopa, za katerega bo vložil ponudbo, v ponujenih količinah
ves čas trajanja javnega naročila – izjava
udeleženca;
– ostale zahtevane sposobnosti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2005.
Cena: 5.950 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo mora biti
izvršeno pred dvigom razpisne dokumentacije z nakazilom zneska na transakcijski
račun naročnika št. 01249-6030655974 z
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Št. 404-08-198/2005-2
Ob-16325/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, 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, kontaktna oseba: dodatne informacije – vodja izvedbe javnega
naročila: Marjeta Kordiš, tel. 04/471-23-40,
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, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, 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 124/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup športne opreme (različne uteži z
osmi, trenažerji, klopi za različne vrste
vadbe, tekalne steze, sedeča kolesa) za
podporo usposabljanju. Točne količine
in speciﬁkacije so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave centralno
skladišče MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirni
obseg naročila 44,000.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidena sklenitev pogodbe julij 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
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od uradnega prejema 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;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON–1/P izdanih v letu 2005
ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima v celoti izpolnjeno, žigosano
in podpisano ponudbo z vpisanimi cenami
in garancijami,
2. da ima priložene kopije artiklov iz katalogov in tehnične podatke iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika,
3. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
4. da ima podpisano in žigosano izjavo,
da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
5. da ima podpisano in žigosano izjavo o
veljavnosti ponudbe in roku plačila,
6. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
7. da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
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8. da ima priloženo, podpisano in žigosano garancijo za resnost ponudbe,
9. da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-198/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 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 124/2005-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 št., 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 18. 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 eventualne sklenitve posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7.
2005 ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1714-05-430-78/2005/3 Ob-16326/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna

oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo: naprav za nadgradnjo dopplerskih merilnikov
hitrosti, naprav za nadgradnjo video nadzornih sistemov, dopplerskega merilnika hitrosti
in prenosnih elektronskih merilnikov alkohola v izdihanem zraku, št. 430-78/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava naprav in izvedba servisno tehničnega šolanja in usposabljanja uporabnikov:
– sklop 1: naprave za nadgradnjo dopplerskih merilnikov hitrosti,
– sklop 2: naprave za nadgradnjo video
nadzornih sistemov,
– sklop 3: dopplerki merilnik hitrosti,
– sklop 4: prenosni elektronski merilniki
alkohola v izdihanem zraku.
Opis je podrobneje podan v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Vodovodna 93A, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33260000 – 0, dopolnilni besednjak:
E-166-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33260000 – 0, dopolnilni besednjak:
E-166-4.
2) Kratek opis: dobava naprav za nadgradnjo dopplerskih merilnikov hitrosti.
3) Obseg ali količina: 4 kompleti.
Podrobnejši opis je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33260000 – 0, dopolnilni besednjak:
E-166-4.
2) Kratek opis: dobava naprav za nadgradnjo video nadzornih sistemov.
3) Obseg ali količina: 10 kompletov.
Podrobnejši opis je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33260000 – 0, dopolnilni besednjak:
E-166-4.
2) Kratek opis: dobava dopplerskega
merilnika hitrosti.
3) Obseg ali količina: 1 komplet.
Podrobnejši opis je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 04
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1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33260000 – 0, dopolnilni besednjak:
E-166-4.
2) Kratek opis: dobava prenosnih elektronskih merilnikov alkohola v izdihanem
zraku.
3) Obseg ali količina: 14 kompletov.
Podrobnejši opis je naveden 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:
– sklop 1: naprave za nadgradnjo dopplerskih merilnikov hitrosti (4 kompleti),
– sklop 2: naprave za nadgradnjo video
nadzornih sistemov (10 kompletov),
– sklop 3: dopplerki merilnik hitrosti (1
komplet),
– sklop 4: prenosni elektronski merilniki
alkohola v izdihanem zraku (14 kompl.).
Podrobnješa količina je podana v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po prevzemu opreme
in izvedbi šolanj za dobavljeno opremo.
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 naročil
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, ﬁnančne
in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja v primeru, da skupna
ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: certiﬁkat o odobritvi tipa merila
in izjava pooblaščenega laboratorija o zagotovitvi izvajanja rednih overjanj merilnikov
na območju Republike Slovenije za sklop 3
in sklop 4 ter
– izjava ponudnika o zagotovitvi servisiranja na območju Republike Slovenije,
– seznam serviserjev in izjava o predložitvi dokazila o usposobljenosti serviserjev
za servisiranje ponujene opreme s strani
proizvajalca opreme in
– tehnični opis ponujenega blaga.

Št. 1714-04-430-87/2005
Ob-16347/05
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 Ministrstva za
zunanje zadeve in upravnih enot Republike Slovenije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oblikovanje,
izdelavo in personalizacijo biometričnih potnih listin, št. 430-87/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je oblikovanje,
izdelava, skladiščenje, postopek zajema
biometričnih podatkov, personalizacija in dobava potnih listin z vključenimi
biometričnimi podatki in drugih potnih
listin, specimnov potnih listin ter izdelava in dobava obrazcev, ovojnic in embalaže, povezanih s potnimi listinami ter
potrebna programska oprema, za potrebe upravnih enot Republike Slovenije,
Ministrstva za notranje zadeve (MNZ)
in Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ)
– uporabniki, in sicer:
1. Oblikovanje, izdelava, skladiščenje,
postopek zajema biometričnih podatkov,
personalizacija in dobava potnih listin z
vključenimi biometričnimi podatki:
1.1 biometrični potni list (SVN, SVN/ITA,
SVN/HUN), 32 strani,
1.2 biometrični potni list (SVN, SVN/ITA,
SVN/HUN), 48 strani,
1.3 biometrični diplomatski potni list,
1.4 biometrični službeni potni list,
1.5 biometrični potni list za tujca.
2. Oblikovanje, izdelava, skladiščenje in
dobava potnega lista:
2.1 potni list za vrnitev.
3. Izdelava, skladiščenje in dobava obrazcev:
3.1 obrazec dovoljenja zakonitega zastopnika (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN),
3.2 obrazec naznanitve pogrešitve, izgube ali tatvine potne listine (SVN, SVN/ITA,
SVN/HUN),
3.3 obrazec vloge za izdajo potne listine
(SVN, SVN/ITA, SVN/HUN),
3.4 obrazec vloge za izdajo potnega lista
za tujca (SVN/GBR).
4. Izdelava ovojnice s spremnim dopisom (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), za prenos
personaliziranih potnih listin od ponudnika

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-78/2005.
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 17116-2401002-43007805, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 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 13. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico do spremembe količin za
posamezen sklop, glede na prioriteto, ceno
in razpoložljiva proračunska sredstva.
Naročnik ne bo izbral nobenega ponudnika oziroma ne bo oddal javnega naročila za sklop 1 v primeru, da bo ponujena
cena enega kompleta naprav za nadgradnjo
(osnovni komplet naprav z dodatnimi elementi in DDV) najugodnejšega ponudnika
za sklop 1, presegala 1/3 vrednosti najnižje
ponujene cene ustreznega novega merilnika
za sklop 3, in sicer cene za osnovni komplet
z dodatnimi elementi in DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
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– izvajalca do uporabnika ali imetnika potne listine.
5. Izdelava in dobava posebne transportne embalaže za prenos vlog in izdelanih
potnih listin od uporabnika do ponudnika
– izvajalca in nazaj.
6. Specimni potnih listin:
6.1 specimen biometričnega potnega lista (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), 32 strani,
službenega potnega lista, diplomatskega
potnega lista in potnega lista za tujca,
6.2 specimen biometričnega potnega lista (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), 48 strani,
6.3 specimen biometričnega potnega lista (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), 32 strani,
službenega potnega lista, diplomatskega
potnega lista in potnega lista za tujca – personaliziran,
6.4 specimen biometričnega potnega lista (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), 48 strani
– personaliziran,
6.5 specimen potnega lista za vrnitev.
7. Programska oprema za zajemanje
fotograﬁje, podpisa in prstnih odtisov na
zajemnih mestih uporabnikov in pretvorbo
fotograﬁje (slike in ne vzorca) in prstnih odtisov (slike in ne vzorca) v biometrični zapis;
legenda oznak: SVN = slovenski;
SVN/ITA = slovensko-italijanski; SVN/HUN
= slovensko-madžarski; SVN/GBR = slovensko-angleški;
Pojem oblikovanja pod točko 1 pomeni
oblikovanje, ki omogoča implementacijo zaščitnih elementov iz razpisne dokumentacije
v graﬁčno podobo potnih listin, ki jo bo prejel
in izvedel izbrani ponudnik. Dokončna graﬁčna podoba potnih listin bo s strani naročnika posredovana izbranemu ponudniku po
sklenitvi pogodbe, kot podlaga za izdelavo
potnih listin.
Pojem oblikovanja pod točko 2 pomeni
oblikovanje potnega lista v skladu z odločitvijo predstavnikov vlad držav članic EU o
določitvi potnih listin za vrnitev z dne 25. 6.
1996, št. dokumenta: 496D0409.
Potne listine morajo biti izdelane in personalizirane skladno s tehničnimi speciﬁkacijami, navedenimi v razpisni dokumentaciji
in zgoraj omenjeno graﬁčno podobo potnih
listin. Obrazci, ovojnica s spremnim dopisom in transportna embalaža morajo biti izdelani v skladu s tehničnimi speciﬁkacijami
iz razpisne dokumentacije.
Delovni procesi personalizacije, kontrola
zapisanih podatkov in priprava na distribucijo potnih listin morajo biti, upoštevajoč določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov,
izvedeni izključno na ozemlju Republike
Slovenije.
Vloge za izdajo potnih listin in vsa ostala
naročila bodo uporabniki posredovali na naslov oziroma lokacijo, kjer se bodo izvajali
delovni procesi personalizacije.
Izbrani ponudnik bo moral biti najkasneje ob pričetku rednega izdelovanja in personaliziranja potnih listin ustrezno tehnično
opremljen za izdelovanje in personaliziranje
potnih listin.
Naročilo se ne oddaja po sklopih oziroma
točkah. Ponudniki morajo ponuditi predmet
javnega razpisa v celoti, ter se ne morejo
prijaviti za izvajanje posameznih delov predmetnega javnega razpisa.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izdelave in personalizacije potnih listin je lokacija ponudnika
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– izvajalca, delovni procesi personalizacije,
kontrola zapisanih podatkov in priprava na
distribucijo potnih listin morajo potekati izključno na ozemlju Republike Slovenije.
Kraj dobave potnih listov za vrnitev, obrazcev dovoljenja zakonitega zastopnika,
obrazcev naznanitve pogrešitve, izgube ali
tatvine potne listine, obrazcev vloge za izdajo potne listine, vloge za izdajo potnega
lista za tujca ter transportne embalaže in
specimnov potnih listin so lokacije uporabnikov, in sicer:
– lokacije upravnih enot na območju Republike Slovenije,
– lokacija MNZ, Direktorat za upravne
notranje zadeve, Beethovnova 3, Ljubljana,
– lokacija MZZ, Prešernova 25, Ljubljana.
Personalizirane potne listine bo potrebno dostavljati na zgornje naslove oziroma
imetniku na naslov stalnega prebivališča na
območju Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.45.10.00-6.
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 biometričnih potnih listov (postavki
1.1 in 1.2) je 700.000 in naj bi bila izdelana
v obdobju 10 let. Predvidene količine predmeta javnega razpisa so po posameznih
postavkah in letih navedene v razpisni dokumentaciji.
V začetku izdelave biometričnih potnih
listin (postavke od 1.1 do 1.5) se bo biometrično zapisovala le podoba obraza imetnika
(slika in ne vzorec), prstni odtisi (slika in ne
vzorec) pa se bodo začeli biometrično zapisovati v te potne listine v roku 36 mesecev
od sprejema tehničnih speciﬁkacij v skladu
z Uredbo sveta (ES) št. 2252/2004, z dne
13. 12. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe;
izjava izdajatelja ﬁnančnega zavarovanja,
da bo ponudniku v primeru, da bo izbran
kot najugodnejši, izdal ustrezni instrument
ﬁnančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti; ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; instrument ﬁnančnega zavarovanja,
kot garancija za zavarovanje obveznosti
iz naslova garancije za biometrične potne
listine.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
oziroma uporabniki bodo ponudniku – izvajalcu mesečno plačevali dobavljene potne listine ter obrazce, ovojnice s spremnim
dopisom in transportno embalažo na osnovi
računov, ki jih bo le-ta izstavil do 10. dne v
mesecu za pretekli koledarski mesec. Rok
plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila z navedbo oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo
naročila ter določiti »glavnega – vodstvenega« ponudnika, ki bo prvi odgovoren napram naročniku in katerega ime bo s strani naročnika sporočeno evropski komisiji v
skladu z 2. točko 3. člena Uredbe sveta (ES)
št. 2252/2004, z dne 13. 12. 2004. Ne glede
na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančni disciplini (BON-2 oziroma za samostojne
podjetnike: 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, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, in sicer:
– tehnične speciﬁkacije obrazca biometričnega potnega lista 32 strani (postavka
1.1), opis izdelave vloge za izdajo potne
listine, postopka izdelave, personalizacije in
priprave na distribucijo ter navedba lokacij
posameznih faz proizvodnje;
– podatki o kadrovski strukturi ponudnika;
– podatki o organizaciji in kadrovski
strukturi obrata (ponudnika ali podružnice)
za izdelavo obrazcev potnih listin in obrata
(ponudnika ali podružnice) za personalizacijo potnih listin;
– opis tehnične opremljenosti, organizacije proizvodnje, personalizacije in priprave
na distribucijo, zagotavljanja kakovosti, kemičnega in ﬁzikalnega nadzora;
– podatki o materialih in dobaviteljih materialov za izdelavo potnih listin;
– podatki o tehnologijah in dobaviteljih
tehnologij za izdelavo potnih listin;
– podatki o tehnologijah in dobaviteljih
tehnologij za personalizacijo potnih listin;
– seznam najpomembnejših dobav ponudnika v zadnjih treh letih na področju izdelave ali personalizacije potnih listin ali na
področju, kot je tisk denarja ali državnih
identiﬁkacijskih dokumentov;
– opis zahtevanih zaščitnih elementov
potnih listin in za vsako vrsto zahtevanega
zaščitnega elementa v skladu z razpisno dokumentacijo – referenčni vzorec ali prototip
(v 5 enakih izvodih) kateregakoli dokumenta
lastne izdelave, ki je zaščiten pred prenarejanjem (potni list, državni identiﬁkacijski
dokument, denar) in na katerem je določen
zaščitni element implementiran;
– opis informacijske infrastrukture;
– opis varovanja prostorov, kjer se izvajajo pogodbena dela;
– morebitni ogled prostorov, kjer se izvajajo oziroma se bodo izvajala pogodbena
dela in praktičnega prikaza postopkov za-
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jema in priprave biometričnih podatkov ter
njihovega zapisovanja na čip in kontrole ter
postopkov na zajemnih mestih – preverjanja
ustreznosti fotograﬁj, prstnih odtisov, njihovega zajema, zapisovanja na čip in kontrole
zapisanih podatkov.
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 15-16/4626 z dne 18. 2.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-87/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40303205, 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: 14. 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2005
ob 14. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Direktorat za upravne notranje zadeve, Beethovnova 3, Ljubljana, 3. nadstropje, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki morajo do roka iz točke IV.3.3) Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje
javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana, posredovati kopijo celotne ponudbe v zaprti kuverti.
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

3. ponudnik je za naročnika nacionalnega regulatorja dodeljevanja frekvenc uspešno implementiral vsaj 3 enake sisteme, kot
je ponujeni, v katerikoli državi članici EU.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: aktualni izpis iz sodnega registra,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
razvidno iz obrazca prijava (A-4).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: nujna vzpostavitev popolnega
nadzora in koordinacije dodeljevanja frekvenc.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 6. 2005, cena:
24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na naročnikov poslovni račun. Dokumentacijo se
pošlje po pošti na podlagi potrdila o plačilu.
Brezplačno je razpisna dokumentacija na
razpolago na: http://www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 6. 2005, do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 6. 2005
ob 12.30; Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

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: 7. 6. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu
Ministrstva za zunanje zadeve
in upravnih enot Republike Slovenije
Ob-16392/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, kontaktna oseba: Igor Sbrizaj, Stegne 7, p.p. 418, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/583-63-00,
faks +386/1/511-11-01, elektronska pošta: info.box@apek.si, internetni naslov:
www.apek.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Trg OF
13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/434-93-90, faks +386/1/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
programska oprema za upravljanje s
frekvenčnim spektrom (licence, implementacija, vzdrževanje, usposabljanje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne , p.p. 418, 1001 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.80.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: licence, implementacija, vzdrževanje, usposabljanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe 1,200.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
60 dneh po končani implementaciji na podlagi izdanega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. veljavna registracija za področje razpisa,
2. ponudnik ni bil obsojen in ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
podkupovanja,

Stran

Ob-16502/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Darij Križman, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-86-100,
faks 05/66-86-120, elektronska pošta:
darij.krizman@rvk-jp.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: dobava radijskega odčitovanja vodomerov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava celovitega sistema radijskega
odčitovanja vodomerov s pripadajočo
programsko podporo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Koper, Ulica 15. maja 13.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od dneva sklenitve
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti (redni izpisek iz sodnega registra – za
pravne osebe, priglasitveni list pričetka poslovanja – za samostojne podjetnike posameznike);
2. dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
3. dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. potrdilo DURS-a, da je poravnal davke, prispevke in druge obveznosti dajatev ali
poslovnih obveznosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1, BON 2
– za pravne osebe, bilanca stanja in izkaz
poslovnega izida za zadnja 3 leta – za samostojne podjetnike posameznike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjave iz razpisne dokumentacije;
2. referenčna lista, potrjena s strani naročnikov z navedbo dobav v višini 10 mio
SIT, za katere je ponudnik sklenil pogodbe
v zadnjih 5 letih;
3. seznam pooblaščenih servisov za servisiranje vgrajenih vodomerov;
4. seznam morebitnih podizvajalcev, ki
bodo sodelovali pri javnem naročilu.
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) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 17-18 z dne
25. 2. 2005, Ob-5644/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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: 8. 7. 2005, cena:
30.000 SIT pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na naročnikov transakcijski račun št. 101000-0000055382 pri Banki Koper
d.d., s pripisom Plačilo razpisne dokumentacije – Daljinsko odčitovanje vodomerov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2005, do 13.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: sodeluje strokovna komisija naročnika in pooblaščene osebe ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2005
ob 13.15, Ulica 15. maja 13, Koper (soba
113 – mala 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: 2. 6. 2005.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Gradnje
Št. 3513-3/2005

Ob-16336/05

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-15955/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerklje na Gorenjskem, kontaktna oseba: Andreja Jerala, Trg Davorina Jenka 13,
4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija, tel.
04/281-58-00, faks 04/281-58-20, elektronska pošta: andreja.jerala@cerklje.si, internetni naslov: www.cerklje.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 kanalizacije odpadnih komunalnih voda v Dvorjah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vas Dvorje, LZ 039050.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih in inštalacijskih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: takoj po podpisu pogodbe; konec: september 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% od vrednosti pogodbe, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini
10% od vrednosti pogodbe. Garancijo bo
izbrani izvajalec dostavil naročniku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti ﬁnancira naročnik iz proračunskih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen
v vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavni del
razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati dejansko stanje registracije
ponudnika,
– kopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega dovoljenja
potrebno, oziroma izjavo da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravočasno obsojen in ni
vpisan v kazensko evidenco, ki ni starejše
od 60 dni od datuma odpiranja ponudbe,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta
– leto 2002, 2003 in 2004).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35103-08/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
8. do 11. ure do dne 7. 7. 2005.
Cena 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg
Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ob predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo v višini
24.000 SIT na račun 01212-0100006686
sklic 18 75116-7130007-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 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: 6. 7. 2005
ob 10. uri, Občina Cerklje na Gorenjskem,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, II. 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: 31. 5. 2005.
Občina Cerklje na Gorenjskem

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

Ob-15958/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, kontaktna oseba: Aleš Bačer, Goriška
cesta 23/b, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/365-97-00, faks 05/366-31-42, elektronska pošta: ksda.investicije@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije v Vipavi (Ulica M.
Bajca, Lavrinova ulica...).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vipava; Ulica Milana
Bajca, Lavrinova ulica, Pod Gradom, Na
Hribu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
meteorne in fekalne kanalizacije ter drugih
del po popisu del.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: začetek predvidoma september
2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo izvedeno skladno s pogodbo.
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.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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 12. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo za razpisno dokumentacijo je možno pri blagajni podjetja ali na transakcijski račun
04751-0000120476 pri NKBM. Razpisno
dokumentacijo je možno pridobiti vsak delavnik od 7. do 15. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005 do
10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 11. uri, Komunalno stanovanjska družba
d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23/b, 5270
Ajdovščina, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.,
Ajdovščina
Ob-15962/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev glavne ceste G1-1/1351 Stanošina–Gruškovje – II. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0351 G1-9 Jurovci–Gruškovje.
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: 250 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
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(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 30. 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: 30. 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: 30. 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
138,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15963/05
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.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kratkoročni ukrepi na G1-3: sanacija vozišča Beltinci-Črenšovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0321 G1-3 Beltinci-Črenšovci.
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: 80 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 30. 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: 30. 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
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ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 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
132,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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 30. 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: 30. 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: 30. 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
93,600.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-15964/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kratkoročni ukrepi na G1-3/320: preplastitev vozišča Bratonci–Beltinci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0320 G1-3 Bratonci–Beltinci.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) 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
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Ob-15965/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kratkoročni ukrepi na G1-3: preplastitev
vozišča skozi naselje Kapca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0322 G1-3 Črenšovci–D. Lakoš.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) 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).
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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 30. 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: 30. 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: 30. 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
200,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15966/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev regionalne ceste R2-425, odsek št. 1267 Šoštanj–Pesje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1267 cesta R2-425
Šoštanj–Pesje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvid-
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no, 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.

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),

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.
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: 4. 7. 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: 4. 7. 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):
23,148.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija za ceste
Ob-15967/05
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 Predeljco v Logu pod Mangartom na cesti
R1-203/1002.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1002 cesta R1-203
Predel-Bovec.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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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 4. 7. 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: 4. 7. 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: 4. 7. 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
336,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15968/05
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-
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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:
sanacija mostu čez Vaški potok v Sp.
Vižingi G1-1/0243.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0243 cesta G1-1
Radlje-Brezno.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je 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 4. 7. 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.

56 / 10. 6. 2005 /

4343

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 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: 4. 7. 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
93,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

– 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 4. 7. 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: 4. 7. 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: 4. 7. 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
23,820.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2 . 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-15969/05
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:
modernizacija regionalne ceste R3-601
odsek 7507 Podbela – Robidišče od km
5+400 v dolžini 850.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 7507 cesta R3-601
Borjana – Robidišče.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem

organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi 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),
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Ob-15999/05
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.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev ceste Kubed–Sočerga cesta
R1-208/1059.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1059 cesta R1-208
Aver–Gračišče.
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: 40 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 lik-
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vidnih 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 1. 7. 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: 1. 7. 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: 1. 7. 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
68,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16000/05
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 Sorica–Podrošt; I. etapa
od km 2+400 do km 3+300.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1130 RT-910 Sorica–Podrošt.
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 posto-
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pek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
– 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 iz-

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 tehnič-

vedba…) 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 1. 7. 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: 1. 7. 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: 1. 7. 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
100,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16001/05
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:
G1-3/320 URED kratkoročni ukrepi na
G1-3: preplastitev vozišča Bratonci–Beltinci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0320 G1-3 Bratonci–Beltinci.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
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nimi 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 1. 7. 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: 1. 7. 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: 1. 7. 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: 2. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 082/05
Ob-16002/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska
akademija
znanosti
in
umetnosti, Novi trg 3, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Juso Islamović, faks
01/425-34-23, tel. 01/470-61-00, elektronski
naslov: sazu@sazu.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova strehe na stavbi
SAZU, Novi trg 3, Ljubljana.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del za obnovo
strehe in strešne konstrukcije na objektu
SAZU, Novi trg 3 v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
33,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (maks. število točk):
1. cena – 80 točk,
2. rok izvedbe del – 10 točk,
3. reference – 5 točk,
4. garancijski roki – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: oznaka javnega naročila:
01-392/1-05-2:
Adaptacije-vzdrževanje
d.o.o., Ribičičeva 21, 1000 Ljubljana, zastopnik: Miran Mihalić, tel. 041/621-469,
e-pošta: miran.mihalic@adaptacije-vzdrzevanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 29,474.316 SIT z DDV; najnižja
ponudba 29,474.316 SIT z DDV, najvišja
ponudba 41,081.911,20 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01-392/1-05-2.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 38 z dne 15. 4.
2005, Ob-10259/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
Ob-16016/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, kontaktna oseba: Zorka Rajko, Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-90-50, faks 05/335-90-60, elektronska
pošta: tajnistvo.osngfe@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija šolske razdelilne kuhinje in
ureditev dvorišča.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, dobava in
montaža delne kuhinjske opreme ter ureditev šolskega dvorišča v skladu z razpisno
dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 7. 2005 in/ali konec
25. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti;
2. izjava banke, da bo izdala garancijo:
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 60 dni od prejema končne situacije
oziroma 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: navedeni v točkah III.2.1.1, III.2.1.2
in III.2.1.3.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz registra obrti ali drugega
ustreznega registra, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa – ponudnik predloži ustrezen izpisek, ne starejši
od 90 dni na dan odpiranja ponudb,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– ponudnik predloži potrdilo Ministrstva za
pravosodje, ne starejše od 30 dni na dan
odpiranja ponudb,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanja
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane – ponudnik predloži potrdilo Ministrstva za pravosodje, ne starejše
od 30 dni na dan odpiranja ponudb,
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež - ponudnik predloži potrdilo gospodarskega oddelka okrožnega sodišča, ne starejše od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa oziroma računov – za pravne osebe BON2 oziroma enakovredno potrdilo poslovne banke
za samostojne podjetnike, ne starejše od 30
dni na dan odpiranja ponudb,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom – ponudnik
predloži potrdilo pristojnega davčnega ura-
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da, ne starejše od 30 dni na dan odpiranja
ponudb,
– da ima ponudnik reference – ponudnik predloži najmanj dve referenci naročnikov za podobno opravljeno gradbeno delo
v zadnjih 3 letih v posamični vrednosti nad
30,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
– da ponudnik navede ključno osebje, ki
bo sodelovalo pri izvedbi javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2005.
Cena 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu naročnika po predhodnem plačilu na račun
naročnika št.: 01284-6030672495.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 8. 7. 2005 do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2005
ob 14. uri, Osnovna šola Frana Erjavca,
5000 Nova Gorica, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Osnovna šola Frana Erjavca
Nova Gorica

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 2004 oziroma 2003 (kolikor samostojni
ponudnik razpolaga s potrjeno odločbo za
leto 2004 jo priloži za to leto, sicer priloži potrjeno odločbo DURS za leto 2003 in nerevidiran obrazec o odmeri davka iz dejavnosti
za poslovno leto 2004), podatke iz bilance
stanja in iz poslovnega izida za leto 2004 (iz
davčne napovedi za leto 2004) in 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.
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 podobnih oziroma primerljivih
objektih kjer je izvajal dela v višini najmanj
65 mio SIT (z DDV) ali
– 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
podobnih oziroma primerljivih objektih, kjer
je izvajal dela v višini najmanj 65 mio SIT
(z DDV).

Ob-16023/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov: Občina Polzela, kontaktna oseba: Eva Lenko,
univ. dipl. prav., Polzela 8, 3313 Polzela, Slovenija, tel. 03/703-32-13, faks 03/703-32-23,
elektronska pošta: eva.lenko@polzela.si, internetni naslov: http://www.polzela.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Polzela, kontaktna oseba: Eva Lenko, univ. dipl. prav.,
Polzela 8, 3313 Polzela, Slovenija, tel.
03/703-32-13, faks 03/703-32-23, elektronska pošta: eva.lenko@polzela.si, internetni
naslov: http://www.polzela.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Polzela, kontaktna oseba: Eva Lenko, univ. dipl. prav.,
Polzela 8, 3313 Polzela, Slovenija, tel.
03/703-32-13, faks 03/703-32-23, elektronska pošta: eva.lenko@polzela.si, internetni
naslov: http://www.polzela.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Polzela, kontaktna oseba: Eva Lenko, univ.
dipl. prav., Polzela 8, 3313 Polzela, Slovenija, tel. 03/703-32-13, faks 03/703-32-23,
elektronska pošta: eva.lenko@polzela.si,
internetni naslov: http://www.polzela.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 650-00/050/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba GOI del pri nadomestni gradnji
športno rekreacijskega parka Polzela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Polzela.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
GOI del pri nadomestni gradnji športno rekreacijskega parka Polzela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del: po podpisu pogodbe
in uvedbi izvajalca v delo; zaključek del: 2
do 3 mesece po podpisu pogodbe in uvedbi
v delo.
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.) v 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.
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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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 7. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Banki Slovenija št.
01373-0100004520, pred dvigom razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Občini Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela, ob predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 11. 7.
2005 do 10. ure; Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela – tajništvo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
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 pismenim pooblastilom in člani komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 11. uri; Občina Polzela, Polzela 8, 3313
Polzela – 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: ob oddaji del
najugodnejšemu ponudniku si naročnik pridržuje pravico zmanjšati obseg GO del v
višini 28 mio SIT, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov
iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Občina Polzela
Št. 360/05
Ob-16107/05
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: Klinični center Ljubljana, Služba
za javna naročila, Služba za javna naročila,
Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
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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: adaptacija prostorov
za SPS KRG, 7. nadstr., KO za kirurgijo
srca in ožilja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: v
skladu s projektno dokumentacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, BG za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po končni pisni primopredaji.
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.3.2) 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: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2005
ob 12.30; Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 7, Ljubljana, pritličje, predavalnica 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: zainteresirani
kandidati imajo možnost bretplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu
iz točke I.3. te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 1108/2005
Ob-16108/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Ko-

per, 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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadomestna gradnja Osnovne šole na
Boniﬁki v Kopru – troodelčna šola z dodatnimi programi: oddelek glasbene šole,
zobozdravstveno varstvo, večnamenska
športna dvorana, pripadajoča zunanja
ureditev ter sanacija primarnega kanalizacijskega sistema na območju Boniﬁke
– odsek 2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Boniﬁka v Kopru.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, obrtniška in instalaterska dela, vključno
z zunanjo ureditvijo in sanacijo primarnega
kanalizacijskega sistema, določena s projektno dokumentacijo in popisom del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 8. 2005 in/ali konec
30. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
25,000.000 tolarjev; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji; veljavnost bančne
garancije za resnost ponudbe je do 21. 12.
2005;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva
tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta ﬁksno
določena. Veljavnost bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še
vsaj en dan po preteku roka za dokončno
izvedbo del (uspešna primopredaja del), to
je 2. 9. 2006;
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izvajalec jo predloži po dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji.
Brez predložene garancije primopredaja ni
opravljena.
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 s strani nadzornega
organa potrjenega računa.
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Opravljena dela bodo plačana na sledeči način: v letu 2005 v višini 400,000.000
tolarjev, ostanek v letu 2006. Celotni strošek sanacije primarnega kanalizacijskega
sistema na območju Boniﬁke – odsek 2, ki
bo poravnan v letu 2007, in sicer do konca
avgusta 2007.
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 bo ponudba
izbrana, mora skupina ponudnikov predložiti
pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila
– podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
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 – kot dokazilo mora ponudnik predložiti fotokopijo
registracije ponudnika, ki izkazuje zadnje
pravno relevantno stanje, ne starejše od 3
mesece: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki
niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni
list davčnega urada;
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) – kot
dokazilo mora ponudnik predložiti kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
oziroma enakovredno potrdilo, ki ga izda
pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti
po določilih Obrtnega zakona;
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen – kot
potrdilo mora ponudnik predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Župančičeva 3, Ljubljana, ki
izkazuje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi s podkupovanjem;
4. če ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali če ponudnik, ki
ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – kot potrdilo mora ponudnik predložiti
originalno potrdilo pristojnega davčnega ali
drugega pristojnega organa države, kjer ima
ponudnik svoj sedež o poravnavi vseh davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev
oziroma potrdilo o tem, da ponudnik nima
evidentiranih zapadlih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti:
a) Kot dokazilo mora ponudnik predložiti
bilance stanja za leta 2002, 2003 in 2004
(bilance morajo biti revidirane, v primeru,
če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji
letnih računovodskih izkazov) ali izkaze ponudnikovih celotnih prihodkov od gradenj za
zadnja tri poslovna leta.

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), Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Uradni list RS, št. 3/03), Uredbe o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni
list RS, št. 3/02 in 57/03), Pravilnika 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 katerega 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.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: št. 8 z dne 28. 1. 2005,
Ob-2063/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: K351-6/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2005.
Cena: 100.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za nadomestno gradnjo Osnovne šole na Boniﬁki K351-6/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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 21. 12. 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: 11. 7. 2005
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Mestna občina Koper

Ponudnik mora v tabelo vpisati podatke
celotnih prihodkih za pretekla tri poslovna
leta.
b) 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).
c) Ponudnik mora v skladu s 6. členom
Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov izkazati pravočasno poravnanje svojih zapadlih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s
predložitvijo 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 dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika:
1. Pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil ponudnik v zadnjih petih letih
pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj
štirih gradbenih del (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim (šola, vrtec in podobno)
in vredna:
– ena novogradnja ali rekonstrukcija šole
v vrednosti najmanj 300,000.000 SIT in
– trije objekti (po dejavnosti podobni razpisanemu – kot referenco se ne upošteva le
industrijske objekte) v vrednosti vsak najmanj po 1.000,000.000 SIT.
2. Pogoj za udeležbo na tem razpisu je
tudi ta, da je bil ponudnik v zadnjih petih
letih pozitivno ocenjen izvajalec pri gradnji
kanalizacijskih kanalov (fekalnega, meteornega) premera 500 do 1000 mm in dolžine
najmanj 300 m (vsaj ena investicija).
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.
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala FCO gradbišče,
cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,
– seznam zaposlenih delavcev v tekočem letu in podatke o povprečnem številu
zaposlenih delavcev ter vodstvenega osebja
v zadnjih 3 letih iz katerega mora izhajati, da
je imel ponudnik v zadnjih 3 letih povprečno
zaposlenih 50 ljudi,
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
izvajalca gradnje ter kvaliﬁkacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO-1 ter izjava ponudnika o
delovnih izkušnjah odgovorne osebe in izjavo ponudnika, da bo zagotavljal stalno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču
v času izvajanja del,
– podpisane in žigosane priložene izjave.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
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Ob-16112/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kontaktna oseba: Jelko Gros, Frankopanska 9,
1132 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/612-299,
faks 01/23-48-630, elektronska pošta: jelko.gros@guest.arnes.si, internetni naslov:
www.csod.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:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05/05.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projektiranje in izgradnja žičnice z vsemi
deli, do uporabnega dovoljenja po načelu
funkcionalni ključ in ključ v roke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Planica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po priloženi razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek po podpisu pogodbe, zaključek 1. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
2. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti najkasneje v 10 dneh po
podpisu pogodbe.
3. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil ob prevzemu del, veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od uradnega prejetja računa, po
uspešno opravljeni primopredaji in potrditvi
s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim ponudnikom. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri
davčnem organu (t.i. priglasitveni list);
– ponudnik mora predložiti potrdilo, da
proti njemu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug podoben postopek,
katerega posledica je namen prenehanja
poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe. Dokument je lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik
naknadno zahteval originalno dokazilo, ga
mora ponudnik prinesti na vpogled).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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a) za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1/P in potrdilo o plačilni sposobnosti vseh bank pri katerih ima odprte transakcijske račune;
b) za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik) davčna napoved za leto 2004,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS
in potrdilo poslovne banke o stanju na transakcijskem računu.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe. Dokument je lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik
naknadno zahteval originalno dokazilo, ga
mora ponudnik prinesti na vpogled).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno 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 graditvi objektov (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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 05/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije na račun UJP št.
01100-6030715849, sklic 05/05 in potrdilom
o vpisu v register zavezancev za DDV, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro.
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: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005
ob 10.30; CŠOD, Frankopanska 9, Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic Olimpijski Športni
center Planica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-16115/05
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:
ureditev križišča Sele.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1280 cesta R1-234
Dole–Šentjur.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) 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
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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 5. 7. 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: 5. 7. 2005 do 13. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

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

IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: 5. 7. 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
100,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16116/05
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:
ureditev križišča na Kidričevi cesti v Celju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1274 cesta G2-107
Celje–Šentjur.
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
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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 5. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo 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: 5. 7. 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: 5. 7. 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
31,600.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16118/05
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:
modernizacija ceste Loke – Ledinščica.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1441 R3-682 LokeLedinščica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je 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 5. 7. 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: 5. 7. 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: 5. 7. 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
50,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 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: 5. 7. 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: 5. 7. 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
99,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-16122/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev regionalne ceste R1-219/1241
Bistrica-Bizeljsko od km 0+100 do km
0+500, skozi naselje Bistrica ob Sotli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1241 cesta R1-219
Bistrica–Bizeljsko.
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 razvid-

no, 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:
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Ob-16123/05
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:
ureditev križišča v naselju Pesje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1267 cesta R2-425
Šoštanj – Pesje, odsek 1269 cesta R2-426
Pesje – Gorenje, odsek 1419 cesta R2-425
Pesje – Velenje.
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.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o 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);
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– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 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: 5. 7. 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: 5. 7. 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
95,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16125/05
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 Luče–Ljubno: dodatni ukrepi za kamnito zložbo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1249 cesta R2-428
Radmirje – Luče.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je 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:
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– 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 5. 7. 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: 5. 7. 2005 do 11. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet

3. mulde strojne z AB (m) – 4.500 m,
4. mulde strojno z BNOP (m) – 3.200 m,
5. grobi asfalt (m2) – 2.500 m2.
Cena se oblikuje na m2 asfalta.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od podpisa pogodbe do konca leta
2005 (odvisno glede na vremenske razmere).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek od podpisa pogodbe
in/ali konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z Zakonom o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02), podzakonskimi predpisi in pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ne.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da pri ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek,
– dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega bančnega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o tehničnih kapacitetah za izvedbo gradnje,
– seznam gradenj s področja asfaltiranja cest.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference,
3. ﬁksnost cen.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34400-0001/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
razpisne dokumentacije plačati na TRR
01239-0100002162. Potrdilo je potrebno
poslati po faksu 01/787-76-97 na Občino
Ivančna Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005 do
8. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

– 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: 5. 7. 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
90,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16139/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Jereb
Tone, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica,
Slovenija, tel. 01/787-76-97, 01/787-83-84,
01/787-83-85, faks 01/787-76-97, elektronska pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica,
kontaktna oseba: Jereb Tone, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel.
01/787-83-84, faks 0/787-76-97, elektronska pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Markelj Tatjana, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel.
01/787-83-84, faks 0/787-76-97, elektronska pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave
za
sodelovanje: Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Markelj Tatjana, Sokolska
ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel.
01/787-83-84, faks 01/787-76-97, elektronska pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: strojno in ročno asfaltiranje
ter postavljanje prometne signalizacije na
lokalnih cestah, javnih poteh in nekategoriziranih cestah, javnih in drugih površin v
Občini Ivančna Gorica za leto 2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
asfaltiranje vseh cest v Občini Ivančna
Gorica v letu 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno območje Občine
Ivančna Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: iz analize preteklega leta, leta 2004 podajamo površine položenega asfalta razdeljenega po
vrsti asfalta:
1. preplastitev z AB (m2) – 28.000 m2,
2. enoslojni asfalt BNOP (m2) –
10.000 m2,

Stran

Stran

4356 /

Št.

56 / 10. 6. 2005

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 9. uri; Občina Ivančna Gorica, Sokolska
ulica 8, 1295 Ivančna Gorica (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Občina Ivančna Gorica
Ob-16152/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev počivališča Strmica 1 in 2 ob R2
409/0301 Vrhnika–Logatec v km 3.870.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0301 cesta R2-409
Vrhnika–Logatec.
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: 70 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 razvid-
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no, 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 6. 7. 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: 6. 7. 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: 6. 7. 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
26,500.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16153/05
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:
ureditev kolesarske povezave 910100,
pododsek od krož. križ. Donja-Počehova pri Pesnici do križ. R2-436/1328 v km
0.10 in naprej do križišča za smer hitra
cesta Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
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: 70 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je 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);

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:
gradbena dela za izvedbo rekonstrukcije
ceste R1-216/1367 Ivančna Gorica–Muljava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1367 cesta R1-216
Ivančna Gorica–Muljava.
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: 300 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.

– 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 6. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo 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: 6. 7. 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: 6. 7. 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
32,500.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16154/05
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-
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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 6. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo 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.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 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: 6. 7. 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
192,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16155/05
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:
modernizacija regionalne ceste R2-424
Boštanj–Planina – sanacija plazu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1166 cesta R2-424
Boštanj–Planina.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 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 (dokazi-
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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 6. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo 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: 6. 7. 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: 6. 7. 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
78,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

– 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 6. 7. 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: 6. 7. 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.

Ob-16156/05
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:
gradbena dela za modernizacijo ceste
Sopota–Jagnjenica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1191 cesta R3-665
Velika Reka–Radeče.
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);
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 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
134,800.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16170/05
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: 403-01-39/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova Kulturnega doma Slovenj Gradec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prenova strehe, fasade in nadstrešek Kulturnega
doma Slovenj Gradec.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 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
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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;
– 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 (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – 75%,
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.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2005 na
spletnih straneh.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 8. 7. 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: 3. 6. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-16175/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž. les.,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-106, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda Novak
in Mira Mastnak, Celjska cesta 37, 3212
Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182, faks
03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni
zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, tajništvo uprave, kontaktni osebi: Magda Novak in Mira Mastnak, Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182,
faks 03/78-00-200, elektronska pošta:
uprava@pb-vojnik.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev parkovnih površin v kompleksu
Psihiatrične bolnišnice Vojnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga II – gradbena dela, razredi: 50, skupine: 500, podskupine in točke: 500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi
ponudbe zahteval;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo
izročil naročniku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad (dokaz ne
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sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence (izpisek ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco (potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema razpisne pogoje – pisna
izjava ponudnika;
– da je pravilno in pravočasno izpolnjeval
obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa
oziroma, da naročnik ni vlagal upravičenih
reklamacij glede kakovosti in nespoštovanja drugih določil pogodbe – pisna izjava
ponudnika;
– da tudi vsi podizvajalci izpolnjujejo pogoje iz prve do tretje alinee točke III.2.1.1
– zahtevana dokazila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo,
ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo
mora biti v originalu in ne starejše od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – obrazec
BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike,
ki ne predložijo obrazca BON-2); (dokaz ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da nudi 60-dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika;
– da je izdelal ponudbo po sistemu
»funkcionalni ključ v roke« – pisna izjava
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja vsa razpisna dela – pisna izjava ponudnika;

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: 2005/00288.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rušenje objektov pri gradnji AC Maribor–Lenart, AC Lenart–Spodnja Senarska; AC Lendava Pince z odcepom HC
na Dolgo vas; zahodne obvoznice Maribor Proletarskih brigad–Streliška; HC
Hajdina–Ormož, pododsek Hajdina–Ptuj;
pododsek Markovci–Gorišnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Maribor–Lenart, AC
Lenart–Spodnja Senarska; AC Lendava Pince z odcepom HC na Dolgo vas; zahodna
obvoznica Maribor Proletarskih brigad–Streliška; HC Hajdina–Ormož, pododsek Hajdina–Ptuj; pododsek Markovci–Gorišnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
422.23.2.20-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del:
1.1.1 sklop "I" – AC Maribor–Lenart:
– rušenje večstanovanjskega objekta s
pomožnimi prostori in skladiščnim objektom,
Dragučova 20, parc. št. 43/3, 43/7, 43/8, k.o.
Dragučova,
– rušenje stanovanjskega objekta z garažo, Vosek 7a, na parcelni številki 366/3,
k.o. Pernica,
– rušenje stanovanjskega objekta s poslovnim objektom, Vosek 7, na parcelni številki 366/2 in 365/2, k.o. Pernica,
– rušenje stanovanjskega objekta z garažo in gospodarskim poslopjem, Vukovje
12, parc. št. 323/2, 323/3, k.o. Vukovje,
– rušenje stanovanjskega objekta z garažo in gospodarskim poslopjem, Močna 17,
parc. št. 129/1, 129/2 in 130, k.o. Močna,
– rušenje nedokončanega stanovanjskega objekta Močna 17, parc. št. 131, k.o.
Močna,
1.1.2 sklop "II" – AC Lenart–Spodnja Senarska:
– rušenje stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem in garažo, Zamarkova (A), na parcelni številki 33, 853, 851, k.o.
Zamarkova,
– rušenje stanovanjskega objekta z gospodarskim objektom, Zamarkova (C), na
parcelni številki 63, 728/7 in 728/6, k.o. Zamarkova,
– rušenje stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem Zamarkova (D), na
parcelni številki 721/11, k.o: Zamarkova,
1.1.3 sklop "III" – AC Lendava–Pince z
odcepom HC na Dolgo vas:

– da je seznanjen z razmerami na delovišču – pisna izjava ponudnika;
– da pri izvajanju del zagotavlja varnost
osebja, pacientov in obiskovalcev ter odgovarja za škodo, ki bi bila zaradi izvajanja
del povzročena naročniku – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja odpravo napak v garancijski dobi, ki je običajna za razpisana dela
– pisna izjava ponudnika;
– da je predložil podroben terminski
plan;
– da je predložil spisek podizvajalcev;
– da je predložil seznam najpomembnejših izvedenih del s področja nizkih gradenj v
zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe – izpolnjen obrazec z dokazili.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije: po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/78-00-200. Prevzem razpisne dokumentacije vsak delovni dan med 8. in 13.
uro. Negotovinsko plačilo na TRR št.: 01100
– 6030279349 pri UJP Žalec s pripisom za
razpisno dokumentacijo »ureditev parkovnih
površin«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 9. uri; sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
Celjska cesta 37, Vojnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost javnega naročila (brez DDV):
28,910.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 110-1/05
Ob-16176/05
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 01/30-09-937, elektronska pošta: info@dars.si.
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– rušenje stanovanjske hiše na parcelni
številki 1753, Lendavske gorice 562, Lendava,
– rušenje stanovanjske hiše, gospodarskega poslopja in spremljajočih objektov na
parcelni številki 1366, Dolnji Lakoš 1,
– rušenje upravno-gostinskega objekta
ter počitniških bungalovov neaktivnega kopališča Petišovci na parcelnih številkah 234,
235, 239, 1603, 238, 236 in 1599, vse k.o.
Petišovci,
– rušenje stanovanjskega objekta v
Glavni ulici 2, Dolnji Lakoš na parcelni številki 621 in 622, k.o. Dolnji Lakoš,
– rušenje poslovnega objekta na Glavni
ulici 4c, Dolnji Lakoš na parcelni številki
623/2, k.o. Dolnji Lakoš,
– rušenje stanovanjsko gospodarskega
objekta na Kolodvorski ulici 44, Lendava, na
parcelni številki 707/6, k.o. Lendava,
– rušenje stanovanjskega objekta na Kolodvorski ulici 45, Lendava na parcelni številki 718/1, k.o. Lendava,
– rušenje stanovanjskega in gospodarskega objekta v Trehmlinih 65, Trimlini na
parcelni številki 1753, k.o. Lendava,
1.1.4 sklop "IV" – zahodna obvoznica
Maribor; Proletarskih brigad – Streliška c.:
– rušenje stanovanjskega objekta, Železnikarjeva 19, na parcelni številki 193, k.o.
Zg. Radvanje,
– rušenje stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem, Železnikarjeva 15,
Zg. Radvanje, na parcelni številki 196, k.o.
Zg. Radvanje,
– rušenje stanovanjskega objekta, Železnikarjeva 17, Zg. Radvanje, na parcelni
številki 195, k.o. Zg. Radvanje,
– rušenje stanovanjskega objekta s pomožnim objektom na Železnikarjevi 16, Zg.
Radvanje, na parcelni številki 1157, k.o. Zg.
Radvanje,
– rušenje stanovanjskega objekta z gospodarskimi poslopji, Lackova 25, Zg. Radvanje, na parcelni številki 1165, k.o. Zg.
Radvanje,
– rušenje skupine stanovanjskih objektov z gospodarskimi poslopji, Lackova 27,
Zg. Radvanje, na parcelnih številkah 1162,
1163/1 in 1163/2, k.o. Zg. Radvanje,
1.1.5 HC Hajdina–Ormož:
1.1.5.1 sklop "V" pododsek Hajdina–
Ptuj,
– rušenje stanovanjskega objekta z garažo in gospodarskim poslopjem, Arnuševa 1,
Ptuj, na parcelni številki 1578/2, k.o. Ptuj,
– rušenje stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem in pritiklinami, Ormoška cesta 32, Ptuj, na parcelni številki 35.S,
716 in 717, k.o. Brstje,
– rušenje dveh stanovanjskih objektov,
Ormoška cesta 34, Ptuj, na parcelni številki
145, k.o. Brstje,
– rušenje stanovanjskega objekta z gospodarskim objektom, Puhova 4, na parcelni
številki 805/1, 805/6, k.o. Brstje,
– rušenje starejšega stanovanjskega objekta, Belšakova ul. 1, Ptuj, na parcelni številki 805/7, k.o. Brstje,
1.1.5.2 sklop "VI" pododsek Markovci–
Gorišnica:
– rušenje stanovanjskega objekta, Zagojiči 29, na parcelni številki 60, k.o. Zagojiči,
– rušenje dveh objektov: novejšega stanovanjskega in starejšega gospodarsko
stanovanjskega objekta, Zagojiči 28a, na
parcelni številki 251/5, k.o. Zagojiči,
– rušenje proizvodnega objekta – obrtne
delavnice, na parcelni številki 248/2, k.o.
Zagojiči,
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– rušenje stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem in poslovno stavbo,
Zagojiči 27, na parcelni številki 248/7 (po
parcelaciji: 248/10, 248/18 – stanovanjska
stavba) in 248/1 (po parcelaciji 248/1 in
248/14 – poslovna stavba), k.o. Zagojiči,
– rušenje stanovanjskega in gospodarskega objekta, Zagojiči 27a, na parcelni
številki 248/7 (po parcelaciji: 248/7, 248/16,
248/11 in 248/17 – dva stanovanjska objekta
kot vrstne hiše), 248/7 in 248/4 – gospodarsko poslopje, k.o. Zagojiči,
– rušenje stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem, Zagojiči 46, na parcelni številki 272/4, k.o. Sobetinci,
– rušenje stanovanjskega objekta z dvema gospodarskima poslopjema, Formin 64,
na parcelni številki 81/4, k.o. Formin,
– rušenje stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem, Placerovci 14, na
parcelni številki 487/3, k.o. Gajevci.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rušenje posameznih objektov se
bo za vsak razpisani sklop vršilo sukcesivno
s prevzemi posameznih objektov tako, da
je rok porušitve posameznega objekta najkasneje 10 dni po predaji le-tega izvajalcu
del v rušenje.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 495.000 SIT za sklop "I", v višini
150.000 SIT za sklop "II", v višini 918.000
SIT za sklop "III", v višini 450.000 SIT za
sklop "IV", v višini 375.000 SIT za sklop
"V" in v višini 708.000 SIT za sklop "VI" ali
3,096.000 SIT za vse sklope. Garancije morajo biti veljavne 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
del kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila
(rušenje objektov) 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: 2005/00288.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2005.
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 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: 21. 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: 21. 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: 3. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-16184/05
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 01/30-09-937, 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.
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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: 00159/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
postavitev varovalnih zaščitnih ograj na
avtocestnih odsekih Brezovica–Vrhnika
in Vrhnika–Logatec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestna odseka Brezovica–Vrhnika in Vrhnika–Logatec.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.80-5.
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: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,270.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala 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 ali podizvajalec, za
istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (postavitev varovalnih zaščitnih ograj)
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: 2005/00159.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-4.
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 Izgradnja PHO Brezovica III.faza obsega izvedbo naslednjih PH ograj:
· PO 2a – L = 18 m, od km 0,940 do km
0,958
· PO 2b – L = 222 m, od km 0,948 do
km 1,170
· PO 2c – L = 156 m, od km 1,160 do
km 1,316.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 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 3,900.000 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 (izvedba protuhrupnih ograj) 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: 2005/00285.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 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 z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje

dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno dokumentacijo". Ponudniki iz držav
EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno
brez DDV, ki znaša 5.000 SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen
ali noče podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumnetacijo v znesku, ki
vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 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: 20. 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: 3. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-16187/05
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 01/30-09-937, 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:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 00285/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja PHO Brezovica III. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Brezovica odsek 0052.
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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 dokumentacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 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: 3. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-16204/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 05/321320/2-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova cerkve sv. Ane Javornik in župnišča, Javor 1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javor 1, 1261 Javor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
cerkve sv. Ane Javornik in župnišča, Javor
1.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
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– I. faza: obnova cerkve sv. Ane Javornik
– julij 2005,
– II. faza: obnova župnišča, Javor 1 –
marec 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: I. faza: 75 dni (od oddaje naročila); II. faza: 75 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT;
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Naročniki bodo izvedena dela plačevali
po začasnih obračunskih situacijah in končni
obračunski situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, in sicer:
– lastniki objekta v roku 30 dni po potrditvi,
– MOL v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje;
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v ka-

zensko evidenco in izjavo ponudnika, da
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje
v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe
in da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
c) Izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka;
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
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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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-44.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2005 do 12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 3. 11. 2005 in/ali
120 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2005
ob 13.30, Mestna občina Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana

dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
c) Izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-45.

Ob-16205/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 05/321320/4-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade in strehe na objektu Stari
trg 2, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Stari trg 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
fasade in strehe na objektu Stari trg 2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT;

– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročniki
bodo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, in sicer:
– lastniki objekta v roku 30 dni po potrditvi,
– MOL v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2005 do 12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 3. 11. 2005 in/ali
120 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2005
ob 13. uri, Mestna občina Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-16206/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom počitka Metlika, kontaktna oseba: Aupič Cvetka, Mestni trg 16, 8330 Metlika.
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.
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-603.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija kuhinje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom počitka Metlika.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 17,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: pričetek del je predviden 1. 9.
2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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 30. 6. 2005.
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Cena: 35.000 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: 5. 7. 2005 do 11.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005
ob 12. uri; ZTI, Ptujska 19, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 6. 2005.
Dom počitka Metlika
Ob-16221/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerknica, kontaktna oseba: Samo
Mlinar, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
Slovenija, tel. 01/70-90-610, 01/70-90-620,
faks 01/70-90-633, elektronska pošta:
samo.mlinar@cerknica.si, internetni naslov:
http://www.cerknica.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:
predmet javnega naročila je izgradnja poslovne cone stare vojašnice na Rakeku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Rakek, Občina Cerknica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 10. 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:
1) Ponudnik mora biti registriran pri sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila. V dokaz izpolnjevanja tega pogoja mora ponudnik predložiti:
– Za pravne osebe (gospodarske družbe):
Ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
● Izpisek iz sodnega registra podjetij (dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb). Izpisek mora biti
v originalu ali fotokopija potrjena s strani
notarja.
– Za samostojnega podjetnike posameznike (ﬁzične osebe):
● Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada Republike Slovenije
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb). Potrdilo mora
biti v originalu, ali potrjeno s strani notarja.
● Redni izpisek iz sodnega registra podjetij, če podjetje ustreza merilom za srednje
oziroma velike družbe. (Dokazila ne smejo

biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb). Potrdilo mora biti v originalu, ali
potrjeno s strani notarja.
2) Ponudnik mora imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
Potrdilo ne se biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
Potrdilo mora biti predloženo v originalu
oziroma kot fotokopija, če ta ni starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
3) Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije ali drug postopek katerega posledica ali namen je 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
ponudnik sedež.
Potrdilo izda Okrožno sodišče. Poleg potrdila Okrožnega sodišča ponudnik predloži
tudi »Lastno izjavo« pod materialno in kazensko odgovornostjo v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.
Potrdilo ne se biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
Potrdilo mora biti predloženo v originalu
oziroma kot fotokopija, če ta ni starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
4) Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje,
– Oddelek za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Priloženo mora biti v originalu oziroma notarsko overjeni fotokopiji, če ta ni starejša od
30 dni od datuma odpiranja ponudb.
Ponudnik mora predložiti tudi »lastno izjavo« pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zardi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
5) Potrdilo, da ponudniku v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezana z njegovim poslovanjem ali mu ni
bila izdana pravnomočna sodba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
6) Potrdilo, da ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora dokazati, da je ekonomsko ﬁnančno sposoben, t.j. da v preteklih 6
mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti niti blokad poslovnega računa,
● Za pravne osebe (gospodarske družbe):
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1. Obrazca BON- /P in BON-2, ki ju izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, s tem da ponudnik na dan pred sestavitvijo in v zadnjih
6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti.
Dokumenta morata vsebovati podatke za
zadnje bilančno obdobje.
2. Mnenja oziroma izkazi poslovnih bank,
pri katerih ima odprt(e) transakcijski(e) račun(e), o boniteti in plačilnih disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
3. Mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle od dneva oddaje ponudbe (skladno s 6. členom
Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99
in 64/01).
● Za ﬁzične osebe (samostojne podjetnike):
1. Podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi
DURS.
2. Mnenja oziroma izkazi poslovne banke, pri kateri ima odprt(e) transakcijski(e) račun(e), o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
3. Mnenje pooblaščenega revizorja, ki
po potrjevalo, da ima ponudnik po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle
do dneva oddaje ponudbe (skladno s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99 in 64/01).
4. Izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti.
5. Izjavo ponudnika, da bo poravnal
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v enakih rokih
plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
2) Potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora dokazati, da razpolaga
z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostnimi,
kar dokazuje:
Seznam najvažnejših zgrajenih objektov
v zadnjih petih letih
(Razpisni obrazec št. 4):
– Vsaj na treh objektih v vrednosti del
posameznega objekta najmanj 500 mio SIT
(z DDV) od vključno 1. 1. 2000 dalje z datumom sklenjene pogodbe z naročnikom.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (razpisni obrazec 4
a), sicer pogoj ne bo izpolnjen. Za objekte,
katerih investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdilo ni potrebno priložiti.
Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in sicer:
1. Vodja razpisnih del (razpisni obrazec
št. 5)
2. Ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo
imajo ustrezne kvaliﬁkacije in reference.
Pogoji:

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna
oseba: Zvezdana Dolenec, gr. inž., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-14-586, faks 01/29-14-822, elektronska pošta: Zvezdana.Dolenec@tirnet.net,
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: dokončanje sanacije nad progo Divača – Koper v km 16+700 do km
16+800.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija plazu na pobočju nad železniško progo Divača – Koper v km 16+700
do km 16+800.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec ali 30 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,500.000 SIT z veljavnostjo 150 dni od
roka za oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve
računa oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
Kot ponudnik se šteje:
1. samostojni ponudnik,
2. samostojni ponudnik s podizvajalci,
3. vodilni partner v skupnem nastopu/konzorciju in
4. vodilni partner v skupnem nastopu/konzorciju s podizvajalci.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
6. povprečna letna višina celotnih skupnih poslovnih prihodkov ponudnika v prete-

– Odgovorni vodja razpisnih del ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in je vodil
nizke gradnje v zadnjih 5 letih (razpisni obrazec št. 5a) kot sledi:
– Najmanj na dveh objektih v vrednosti posameznega objekta nad 400 mio SIT
(brez DDV),
– Na enem objektu v vrednosti nad 500
mio SIT (brez DDV),
Kar dokazuje z dokazili o vpisu v imenik
včlanjenih podjetij in strokovnjakov pri inženirski zbornici, fotokopija diplome, strokovni
izpit, delovna knjižica (razpisni obrazec št.
5b).
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:
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena in reference;
1. cena – 95,
2. referenca – 5.
Skupaj: 100 točk.
cena se obračuna v% po naslednji formuli:
100% = 95 točk
najnižja cena × 100
cena% = ------------------------------------ponujena cena
Reference:
Vsaka referenca nad 100 mio SIT (brez
DDV) v zadnjih 5 letih prinese 0.5 točke. Ponudnik lahko pridobi največ 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2005.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom ali položnico na transakcijski račun
01213-0100002563, Občina Cerknica, pri
UJP Postojna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2005 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 11. 7. 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: 91 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 12. uri; Občina Cerknica, cesta 4. maja,
Cerknica.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji
na naslovu Občina Cerknica, Cesta 4. maja,
Cerknica, tel. 01/70-90-610 ali 01/70-90-620
pri Samu Mlinarju, na osnovi pisnih vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki bodo
prispela najpozneje 5 dni pred rokom za
oddajo ponudbe. Pisni odgovori bodo posredovani vsem, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Občina Cerknica
Ob-16231/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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klih poslovnih treh letih (2002, 2003, 2004)
mora biti najmanj 100,000.000 SIT. Ponudnik mora v teh letih izkazovati pozitivno poslovanje;
7. uspešna izvedba del na vsaj treh objektih v zadnjih treh letih. Posamezen objekt mora zajemati istovrstna dela kot so
razpisana;
8. ključno osebje in sicer inženir gradbeništva, železokrivci, zidarji, ki morajo imeti
vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih
delih – predmet razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Iz točke 1 – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence (lahko fotokopija)
– dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni, od
skrajnega roka za predajo ponudb.
Iz točke 2 – lastna izjava ponudnika (obrazec v razpisni dokumentaciji), ki ne sme
biti starejša od 90 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb.
Iz točke 3 – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo
poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe, dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb.
Iz točke 4 – potrdilo Ministrstva za pravosodje – Kazenska evidenca, da ni vpisan
v kazensko evidenco, dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb.
Iz točke 5 – potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in prispevke, kjer ima ponudnik
svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni, od skrajnega roka za predajo ponudb.
Tuji ponudnik mora predložiti dokazila v
skladu z »Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin« (Ur. l. RS, št. 13 z dne
28. 2. 2001).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Iz točke 6 – bilance stanja in bilance
uspeha za leta 2002, 2003 in 2004 (bilance morajo biti revidirane v primeru, da je
ponudnik zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov) oziroma če teh zaradi pravnega statusa nima, davčne napovedi za ta
leta ali pa predloži BON 1, BON 2 oziroma
bonitetno poročilo, ki ga izda agencija RS
za javnopravne evidence in storitve oziroma ponudnikova poslovna banka. Če ponudnik posluje manj kot tri leta, naj predloži
enakovredno dokumentacijo za obdobje poslovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Iz točke 7 – izpolnjen »Obrazec Reference«. ponudniki morajo k izpolnjenem obrazcu predložiti tudi potrdila referenc izdana s
strani naročnikov.
Iz točke 8 – izpolnjeni življenjepisi s poudarkom na referencah pri podobnih delih za vsakega posameznega strokovnega
delavca.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja od 0 do 100 točk. Pri ocenjevanju
bodo uporabljena merila, ki so podana v
nadaljevanju:
– Višina ponudbene cene – 80% (vplivnost v %)
Točkovanje se izvede na naslednji način
Fmin
Fi= ------------- × 80
ﬁ
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo
ﬁ – ponudbena vrednost i- tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– Usposobljenost strokovnega kadra
– 20%
Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov gradbene smeri (najmanj en
inženir gradbeništva, dva železokrivca in trije zidarji) in izpolnjenimi pogoji po ZGO-1
za i-tega ponudnika in njegovih partnerjev
oziroma podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi javnega naročila in imajo ustrezne reference (navedeni v obrazcu št. 3.kadrovska zmogljivost). V primeru, da so
navedeni več kot trije strokovnjaki, se bo
upoštevalo Kmax enako 3.
ki
Ki = ------------- × 20
Kmax
ki – število zaposlenih strokovnjakov itega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.
V primeru, da so navedeni več kot trije strokovnjaki, se bo upoštevalo Ki enako 3.
Kmax – število zaposlenih strokovnjakov
najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki je
imel pravilno ponudbo.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po obeh merilih.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnejši.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2005.
Cena: 6.000 SIT + 1.200 SIT (DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 02923-0019346 887, sklic na
št. 27 pri NLB d.d., Ljubljana oziroma št TRR
v obliki IBAN-a: SI56029230019346887,
koda SWIFT oziroma BIC banke LJBASI2X. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2005 do 10. ure
po lokalnem času.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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 so oddali ponudbo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 12. uri; Holding Slovenske železnice
d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana – steklena dvorana.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-16324/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola, kontaktna oseba: Boris Stupar,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-02-22, faks 05/660-02-10, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Izola, Sekretariat za računovodstvo, ﬁnance in splošne
zadeve, kontaktna oseba: Boris Stupar,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-01-00, faks 05/660-01-10, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si, martin.podbreznik@izola.si, boris.stupar@izola.si,
internetni naslov: http://www.izola.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Izola, Sekretariat za
računovodstvo, ﬁnance in splošne zadeve,
kontaktna oseba: Boris Stupar, Postojnska
3, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/660-02-22,
faks 05/660-02-10, elektronska pošta: boris.stupar@izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Izola, kontaktna oseba: vložišče, Klara Giassi, Postojnska 3, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/660-02-00, faks 05/660-02-10, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: gradnja parkirišč ob C. Drevoredu v Izoli.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja parkirišč ob C. Drevoredu v Izoli v asfaltni izvedbi v bruto površini ca.
4500 m2, izvedba drenažnega sistema in
površinskega odvodnjavanja ter dograditev javne razsvetljave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Izola.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500, 50 500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega obsega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali 60 dni od oddaje
naročila; začetek 30. 9. 2005 in/ali konec
30. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancijo banke v višini 10% ocenjene vrednosti za resnost ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Taka skupina izvajalcev je
dolžna predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek ali fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravne osebe, ki izkazuje
zadnje pravno stanje ponudnika; za samo-
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stojne podjetnike pa potrdilo (t.i. priglasitveni
list), ki ga izda krajevno pristojni davčni urad
iz katerega izhaja, da je ponudnik vpisan
pri davčnem organu ali potrdilo o vpisu ponudnika v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence (Gospodarska zbornica, Obrtna zbornica, Inženirska zbornica, druga zbornica
ustanovljena na podlagi zakona), če je za
dejavnost na podlagi posebnega predpisa
dovoljenje potrebno ali potrdilo o vpisu ponudnika v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj;
– potrdilo pristojnega Ministrstva za pravosodje, ki vodi kazensko evidenco, da mu
ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem in je
povezano z njegovim poslovanjem ter podpisano izjavo, pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku
v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo ministrstva nadomesti tudi izjava ponudnika dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe. Izpisek ne
sme biti starejši od 30 dni. Ponudnik mora
podpisati in žigosati izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni pod
vodstvom izredne uprave ter da proti njemu
ni uveden katerikoli drugi postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima ponudnik sedež;
– potrdilo pristojnega davčnega organa
ali drugega pristojnega organa države v kateri ima ponudnik sedež, da ima poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni. Ponudnik mora, pod materialno in
kazensko odgovornostjo, podpisati izjavo,
da ima na dan oddaje ponudbe poravnane
vse zapadle davke in prispevke ter druge
obvezne dajatve;
– pogoj za udeležbo na predmetnem razpisu je da niti ponudnikov žiro račun, niti žiro
račun nobenega izmed njegovih podizvajalcev, ki s ponudnikov sodelujejo v predmetnem postopku, v zadnjih šestih mesecih ni
bil blokiran. Ponudnik mora v dokaz predložiti BON 2 oziroma davčno napoved za samostojne podjetnike in potrdilo ponudnikove
poslovne banke, da ponudnikov žiro račun
in žiro račun podizvajalca v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Navedeni obrazci in
potrdila ne smejo biti starejša od 60 dni.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov ZGO – 1A.
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 8. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra, za obrtnike priglasitev na davčnem
uradu,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1 in BON 2 – ne starejše
od 30 dni oziroma,
– potrdilo DURS-a, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatev- ne
starejše od 3 mesecev,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– referenčno listo potrjeno s strani investitorjev in spomeniškega varstva z navedbo
rekonstrukcij spomeniško varovanih visokih
gradenj v zadnjih petih letih,
– seznam podizvajalcev.
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 8. 7. 2005.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun
enotnega
zakladniškega
računa št. 01290-0100005871, sklic 00
35004-713002.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: do 19. 8. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 7. 2005
ob 10.15, Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran (velika sejna dvorana).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: možnost odaje del po fazah.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Občina Piran

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnimi pooblastili ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2005
ob 9.15; prostori Sekretariata za računovodstvo, ﬁnance in splošne zadeve, Postojnska
3, Izola.
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: 2. 6. 2005.
Občina Izola
Št. 41405-14/2005
Ob-16359/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Piran, kontaktna oseba: Karmen Pines,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/671-03-00, faks 05/671-03-59, elektronska pošta: Karmen.pines@piran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Piran, kontaktna oseba:
Sanja Lazar, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija, tel. 05/671-03-00, faks 05/671-03-62,
elektronska pošta: Sanja.Lazar@Piran.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Piran, kontaktna oseba: vložišče Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija,
tel. 05/671-03-00, faks 05/671-03-62.
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: 41405-14/2005
1/JN-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija medetažnih konstrukcij in zidov
stolpov številka 2, 3, 5 in 7 mestnega obzidja Piran, sanacija kamnitega zidu nad
klifom dolžine ca. 6 metrov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestno obzidje Piran.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): priloga II. – gradbena
dela ZJN, skupina 500, 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija stolpov 2, 3, 5 in 7 mestnega obzidja
Piran in kamnitega zidu nad klifom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila, začetek 10. 8. 2005 in/ali konec 14. 10. 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: plačila
se bodo izvršila v roku 60 dni od potrditve
situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dravograd, kontaktna oseba: Nataša
Jevšnikar, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
Slovenija,
tel.
02/872-35-69,
faks
02/872-35-74, elektronska pošta: natasa.jevsnikar@dravograd.si, internetni naslov: www.dravograd.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
a) rekonstrukcija lokalne ceste LC
078130 Dobrova–Sv. Križ–Tolsti Vrh, odsek od km 1+100 do km 2+305 (zemeljska, gradbena, asfalterska dela);
b) rekonstrukcija lokalne ceste LC
078021 Dravograd–Ojstrica, odsek od km
1+800 do km 3+072 (zemeljska, gradbena, asfalterska dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
a) Dobrova, Občina Dravograd,
b) Ojstrica, Občina Dravograd.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
a) v vrednosti 40,000.000 SIT,
b) v vrednosti 36,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
– ponudba za LC 078130 Dobrova–Sv.
Križ–Tolsti Vrh,
– ponudba za LC 078021 Dravograd–Ojstrica,
– ponudba za LC 078130 Dobrova–Sv.
Križ–Tolsti Vrh in LC 078021 Dravograd–Ojstrica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 18. 7. 2005 in konec
1. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v skladu z zakonom.
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 predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom;
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
izvesti investicijo;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
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bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– 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:
– družbe: BON 1 in BON 2,
– samostojni podjetnik: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje tri
mesece in zaključni račun za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi; izvedba 60% vrednosti vseh del, 3 reference
v zadnjih petih letih za izvedbo podobnih
objektov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja ponudbena cena = 80%,
2. tri reference v zadnjih petih letih za
podobne objekte = 20%.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2005.
Cena: za eno razpisno dokumentacijo
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila:
a) stroške v višini 10.000 SIT za plačilo razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 078130 Dobrova–Sv.
Križ–Tolsti Vrh naj ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR 01225-0100009832 – za
razpisno – cesta Križ, pri UJP Radlje ob
Dravi,
b) stroške v višini 10.000 SIT za plačilo
razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 078021 Dravograd–Ojstrica
naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR
01225-0100009832 – za razpisno – cesta
Ojstrica, pri UJP Radlje ob Dravi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 6. 2005 do
10. 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: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2005
ob 12. uri; sejna soba Občine Dravograd,
Trg 4. julija 7, Dravograd.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Občina Dravograd

Ob-16362/05
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, Podbevškova ulica 12, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-32-494,
031/363-245, faks 07/39-32-505, elektronska pošta: jordan.hrvatin@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:
predmet: gradnja čistilne naprave Šmarješke Toplice.
Predvidena je izgradnja mehansko-biološke čistilne naprave z vpihovanjem zraka s pomočjo kompresorjev v oksidacijski
bazen, prirejena pa bo še za nitriﬁkacijo,
denitriﬁkacijo in fosfatizacijo. Biološka čistilna naprava deluje na principu razgradnje
organskih snovi v odpadni vodi s pomočjo
mikroorganizmov, ki se nahajajo v aktivnem
blatu. Čistilna naprava je projektirana na
zmogljivost 4000 EE.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe Šmarješke Toplice pri
Novem mestu.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 45.21.63.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zmogljivost čistilne naprave 4000 EE.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 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 se naročnik in izvajalec dogovorita za plačilo s
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,
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– 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,
– 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,
– 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,
– da je ponudnik ekonomsko, ﬁnančno,
tehnično in kadrovsko usposobljen izvesti
javno naročilo,
– da ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran
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:
– registracijo 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 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;
– 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.
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 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;
– 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.

elektronska pošta: uros.skufca@praetor.si,
internetni naslov: www.praetor.si.
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: 01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev prostorov dvorane Slovenske
kinoteke na Miklošičevi 28, Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 28, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev prostorov dvorane Slovenske kinoteke
na Miklošičevi 28, Ljubljana, ki zajema gradbeno obrtniška dela ter strojne in elektro
inštalacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 105 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT.
Od izbranega ponudnika bo naročnik zahteval še:
2. bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti z veljavnostjo 180 dni od
datuma podpisa pogodbe,
3. bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% od skupne pogodbene cene z veljavnostjo 2 leti od dneva
pravnomočnosti uporabnega dovoljenja objekta, ki je predmet obnove.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po izstavitvi posameznega računa - obračun
po mesečnih situacijah, 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:
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 je v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa uspešno izvedel
vsaj tri podobne posle (GOI dela – obnova
objekta), pri čemer je vrednost posameznega posla z DDV bila vsaj enaka vrednosti
ponudbe z DDV;
5. ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov, kapacitet in opreme za izvedbo
razpisanega posla;
6. vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del pri Inženirski
zbornici Slovenije;
7. stopnja ﬁnančne varnosti: ponudnik
mora izkazati, da je njegova realizacija v

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrjene reference o kvalitetno
opravljenih delih s področja razpisanih del
(vsaj 1), v višini vsaj 80,000.000 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 14. 7. 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 – gradnja čistilne naprave Šmarješke
Toplice''.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 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: 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: 14. 7. 2005
ob 11. 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: 6. 6. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-16394/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska kinoteka, kontaktna oseba: Marjan Rozman, Miklošičeva cesta 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/547-15-80,
faks 01/547-15-85, elektronska pošta: marjan.rozman@kinoteka.si, internetni naslov:
www.kinoteka.si.
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: uros.skufca@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,

Stran

Stran

4372 /

Št.

56 / 10. 6. 2005

preteklem letu znašala vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez DDV in: v zadnjih 6
mesecih ponudnik ni imel blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih
obveznosti;
8. skladnost ponujenih del z zahtevami
iz speciﬁkacij, projekta in popisa del. Za
napake materialov v konstrukciji in izvedbi
gradbenih del daje izvajalec garancijo za
dobo 10 let. Splošni garancijski rok 2 leti.
Garancijski rok za vgrajeno opremo, ki po
zakonu potrebuje garancijo, vsaj 12 mesecev (oziroma proizvajalčev rok garancije,
če je ta daljši);
9. izvedbeni rok: 105 dni po podpisu pogodbe (rok uvedbe v delo je 5 dni po podpisu pogodbe).
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– za dokazovanje pogoja 1: izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence;
– za dokazovanje pogoja 2: izpisek iz
sodne, upravne ali druge ustrezne evidence; če takega dovoljenja ponudnik ne bo
predložil bo naročnik štel, da je s podpisom
ponudbe podal izjavo, da ga za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa glede na
veljavno zakonodajo ne potrebuje;
– za dokazovanje pogoja 3: 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 7: obrazec
BON, iz katerega je razvidno zadnje bilančno stanje in da ponudnik v zadnjih 6
mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel
blokiranih poslovnih računov in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Obrazec mora biti
aktualen (izkazovati mora stanje tekočega
ali preteklega meseca) in 9. razvidno iz obrazca A-4 Prijava;
– za dokazovanje pogoja 8: ponudnik s
podpisom ponudbe potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja in razvidno iz obrazcev
A-7 predračun in A-10 speciﬁkacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– za dokazovanje pogoja 4: reference so
razvidne iz obrazca A-4 prijava;
– za dokazovanje pogoja 5: ponudnik s
podpisom ponudbe potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja;
– za dokazovanje pogoja 6: listina, ki jo
izdaja Inženirska zbornica Slovenije, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja in 7.
razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete ter izpolnjenega popisa del;
– za dokazovanje pogoja 9: razvidno iz
obrazca A-7 predračun.
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.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 7. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od prvega
dne po objavi javnega naročila, vsak delovni dan od 8. do 12. ure po predhodni najavi na info@praetor.si, na naslovu: Praetor
d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13a, 1000
Ljubljana.
Znesek za plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na račun Slovenske ki-
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noteke, Miklošičeva 38, Ljubljana, št.
01100-6030377513, sklic 99.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2005, do 12.
ure. Ponudbe morajo do roka za predložitev
prispeti 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: 110 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2005
ob 12.30, Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ogled lokacije je možen po vsaj 48-urni predhodni najavi na elektronski naslov: marjan.rozman@kinoteka.si. Ogled ponudnik
opravlja na lastno odgovornost in na lastne
stroške s pooblaščenim delavcem naročnika. Ponudnik je upravičen do ogleda in proučitve lokacije, kot tudi do vseh podatkov, ki
so potrebni za pripravo ponudbe in razumevanje razpisanega posla.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Slovenska kinoteka
Št. 67/05
Ob-16498/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod za šport Mestne občine Koper, kontaktna oseba: Slobodan Radujko, Cesta Zore
Perello Godina 3, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/614-60-10, faks 05/614-60-20, elektronska pošta: info@boniﬁka-ustanova.si, internetni naslov: slobodan.radujko@boniﬁka
-ustanova.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-G-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba malega nogometnega igrišča iz
umetne trave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: ŠRC Boniﬁka, Koper.
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 zajema izvedbo ustrezne podlage z drenažo na obstoječi asfaltni površini in polaganje umetne trave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila; začetek 10. 6. 2005 in/ali konec 10. 10. 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: plačilo

do 90% pogodbenega zneska 60 dni po
prejemu potrjene situacije, preostali del po
uspešni primopredaji objekta.
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: 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 13. uri, sejna soba Javnega zavoda za
šport Mestne občine Koper, Zore Perello
Godina 3, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Javni zavod za šport
Mestne občine Koper

Storitve
Št. 961-06/05
Ob-16232/05
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, je na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43, z dne 29. 4. 2005,
Ob-11703/05 za storitev po odprtem postopku za vzdrževanje črno belih fotokopirnih
strojev z dobavo potrošnega materiala (razen papirja) in rezervnih delov in v skladu
z določili prvega odstavka 77. člena ZJN-1
zavrnil obe prispeli ponudbi.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-16334/05
Popravek
V javnem razpisu za najem poslovnih
prostorov za izvajanje dnevnega varstva varovancev Varstveno delovnega centra Šentjur – enota Šmarje pri Jelšah, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005
na strani 4170, Ob-14993/05 se popravijo
naslednje točke:
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: faks
03/746-26-51.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

56 / 10. 6. 2005 /

4373

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

– da znaša notranja velikost prostorov ca. 500 m2,
– zaželjeno je, da je objekt pritličen, ali
v največ dveh nivojih – ta alinea se črta.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 7. 2005.
Uredništvo

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2005.
ZD Medvode

Št. 46/05

Ob-16496/05
Popravek
V javnem naročilu za izvedbo 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), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob 15354/05 se pod točko:
II.1.6. doda »1. faza omejenega postopka«.
IV.1. Vrsta postopka: »omejeni«.
IV.3.2. Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: mogoče jo je pridobiti do 20. 6.
2005.
Pogoji in način plačila: pravilna
številka
transakcijskega
računa
01368-0100017763.
IV.3.3. Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje je 20. 6. 2005 do
11. ure.
IV.3.7.2. Datum čas in kraj: ni javnega
odpiranja ponudb.
Občina Markovci
Ob-15596/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZD Medvode, kontaktna oseba: Zdenka Zavrl, Ostrovrharjeva 6, 1215 Medvode,
Slovenija,
tel.
01/36-19-957,
faks 01/36-13-448, elektronska pošta:
zdenka.zavrl@zd-medvode.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje prostorov Zdravstvenega doma
Medvode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ostrovrharjeva 6, Medvode.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
2.425 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 10. 2005, konec 30. 9. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava banke, da bo ponudnik pridobil bančno

garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8% od vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju,
– 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,
– vse, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– dokazilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti,
– vse, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših opravljenih storitev čiščenja v zadnjih treh letih z izjavo o
kakovosti opravljenih del,
– izjavo o tehnični opremljenosti,
– izjavo in seznam uporabljenih čistil,
– izjavo o kadrovskih zmogljivostih in
zagotovitev opravljanja storitev čiščenja za
100% razpisanih storitev iz javnega naročila,
– izjavo, da bo vršil mikrobiološki nadzor
nad čiščenjem z navedbo, kako bo vršil ta
nadzor,
– izjavo o opravljenem tečaju higienskega minimuma za svoje delavce,
– izjavo o izpolnjevanju dogovorjene pogostosti čiščenja v skladu z razpisnimi pogoji,
– vse, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 6. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
podračun 01271-6030927660 UJP.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2005, do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 10. uri, Zdravstveni dom Medvode, knjižnica, 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.
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Ob-15840/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kontaktna oseba: Irena Škorjanc, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-48-600, faks 01/23-48-630, elektronska pošta: csod.info@guest.arnes.si, internetni naslov: www.csod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Bohnec, 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.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Bohnec, 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.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 06.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje objektov, opreme in odgovornosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: domovi po vsej Sloveniji in centrala Centra za šolske in obšolske
dejavnosti.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66.33.00.00-2; dodatni predmet, glavni
besednjak: 66.33.10.00-9; 66.33.41.00-1;
66.33.74.00-5; 66.33.60.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovanje zgradb (22 počitniških domov in
centrala Centra za šolske in obšolske dejavnosti), zavarovanje opreme, avtomobilsko
zavarovanje in zavarovanje motornih vozil,
zavarovanje živali, kolektivno nezgodno zavarovanje oseb pri opravljanju dela in v prostem času, nezgodno zavarovanje otrok in
mladine (udeleženci), zavarovanje splošne
odgovornosti. Oprema, avtomobili, motorna
vozila in živali se nahajajo na lokacijah omenjenih zgradb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT z veljavnostjo 120 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba, mora v treh delovnih dneh po njenem
podpisu naročniku izročiti bančno garancijo
ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 500.000
SIT.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov;
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. zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečaj ali likvidacija;
5. razmerje med gibljivimi sredstvi in
kratkoročnimi obveznostmi je večje kot 0,8;
6. poravnani davki in prispevki določeni
s predpisi Republike Slovenije;
7. ponudba ne sme vsebovati lažnih ali
zavajujočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih;
8. dobra pokritost terena z agenti in odzivni čas v primeru nastanka zavarovalnega
primera na kateremkoli objektu 1 delovni
dan;
9. najmanj tri leta poslovanja na razpisnem področju;
10. ustreznost vseh ponujenih zavarovanj.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za
opravljanje zavarovalnih poslov;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7: ponudnik to potrdi s paraﬁranjem ponudbe;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 9: razvidno iz dovoljenja Agencije za zavarovalni
nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: bilance za leto 2004;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: potrdilo davčnega organa o poravnanih davčnih obveznostih;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 10:
zavarovalni pogoji za ponujene vrste zavarovanj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8: ponudnik to potrdi s paraﬁranjem
ponudbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o zavarovalništvu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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: 02/05.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 6. 2005, cena:
brezplačno.
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 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: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 10.30; Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 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: 1. 6. 2005.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 430-56/2005
Ob-15960/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba: Andrej Ogrizek,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
02/234-10-16, faks 02/234-10-50, elektronska pošta: Gp.mg@gov.si, internetni naslov:
www.mg-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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 7.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JRVSRR2005-I.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje, dopolnjevanje ter razvoj
novih programskih modulov že razvitih
informacijskih rešitev e-subvencije, naročila malih vrednosti, javna naročila in
strateški plan.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kotnikova 5, Ljubljana,
in Trubarjeva 11, Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): K 72.22.14 Vzdrževanje rač. programov in sistemov; K 72.22.12
Razvijanje programov po naročilih uporabnikov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževanje, dopolnjevanje in razvoj programskih
rešitev od podpisa pogodbe do konca leta
2006.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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: 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 18. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene s strani
direktorja ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2005
ob 11. uri, MG, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-16019/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Klavdij Bembič – za vprašanja, tajništvo
– za dvig razpisne dokumentacije in oddajo
ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00 in 05/663-37-31,
faks 05/663-37-06, elektronska pošta: klavdij.bembic@komunalakoper.si, internetni
naslov: www.komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje storitev v dveh sklopih, in sicer:
I. sklop: nakladanje in prevoz kosovnih
odpadkov,
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II. sklop: nakladanje in prevoz odpadkov na deponiji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe: območje
Mestne občine Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje storitev v dveh sklopih, in sicer:
I. sklop: nakladanje in prevoz kosovnih
odpadkov,
II. sklop: nakladanje in prevoz odpadkov
na deponiji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek in/ali konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku:
– 1,300.000 SIT za I sklop in
– 700.000 SIT za II sklop, oziroma,
– 2,000.000 SIT za oba sklopa skupaj.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe
izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-ﬁnančni pogoji)
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
5. da ponudnik razpolaga s tehničnimi
delovnimi sredstvi skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev
na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. izjavo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (na priloženem obrazcu naročnika, ki je priloga raz-

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 641-00-0016/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz šolskih otrok v Občini Žalec v
šolskih letih: 2005/2006, 2006/2007 in
2007/2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Žalec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in konec 30. 6.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni od prejema računa.
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: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih
naročilih in razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 641-00-0016/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. julija 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na podračun
občine: št. 01390-0100004366, namen
nakazila: »Javni razpis – prevoz šolskih
otrok«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. julij 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. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.

pisne dokumentacije) in potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. BON-2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz 4. točke pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. popis ponudnika o razpoložljivi tehnični opremi za izvedbo javnega naročila
skladno z zahtevami naročnika.
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 12. 7. 2005 vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT z DDV.
Valuta: minimalno dva dni pred dvigom
razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z
upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri Banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2005
ob 11. uri v sejni sobi; Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, 6000 Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Naročnik predvideva sprejeti odločitev
o oddaji naročila najkasneje v 30 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Ponudnik lahko odda ponudbo samo za
enega izmed sklopov ali za oba skupaj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Ob-16021/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Žalec, kontaktna oseba: Nataša Gaber
Sivka, dipl. ekon., Ulica Savinjske čete 5,
3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-34,
faks 03/713-64-64, elektronska pošta: natasa.gaber-sivka@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. julij 2005
ob 12. uri v sejni sobi Občine Žalec, Žalec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. junij 2005.
Občina Žalec
Ob-16060/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-45-661, faks 01/23-20-374, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-10/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje črno belih fotokopirnih strojev z dobavo potrošnega materiala (razen
papirja) in rezervnih delov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Kolodvorska
ul. 15, Trg OF 12, Tomačevska 1, Linhartova
15, Mala ulica 5 in Masarykova 17; Trbovlje, Sallaumines 2; Celje, Gregorčičeva 5 a;
Koper, Pristaniška 12; Kranj, Stara cesta 11;
Jesenice, Ulica maršala Tita 73, Maribor,
Sodna ulica 15; Ptuj, Trstenjakova 9; Murska Sobota, Kocljeva 12 d; Nova Gorica,
Kidričeva 13.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.31.00-3; dodatni predmet, glavni besednjak: 50.31.32.00-4; 50.12.50.00-1.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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:
I. sklop – območne enote in izpostave
ZPIZ izven Ljubljane; vzdrževanje 20 črno
belih fotokopirnih strojev;
II. sklop – Ljubljana, vzdrževanje 27 črno
belih fotokopirnih strojev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 600.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati 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 1,200.000
SIT, ki mora veljati še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
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plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen po potrjeni opravljeni storitvi,
do 10. v mesecu za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko v
razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse v razpisni dokumentaciji in spodaj
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). Ponudnik navedeno predloži tudi za svoje podizvajalce,
če z njimi nastopa. V primeru skupne ponudbe navedeno predloži vsak izvajalec iz
skupine posebej.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik navedeno
predloži tudi za svoje podizvajalce, če z
njimi nastopa. V primeru skupne ponudbe
navedeno predloži vsak izvajalec iz skupine posebej.
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.
Ponudnik navedeno predloži tudi za svoje
podizvajalce, če z njimi nastopa. V primeru
skupne ponudbe navedeno predloži vsak
izvajalec iz skupine posebej.
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 iz skupine
posebej.
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 posa-

meznikov pri izpostavi Davčnega urada). V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec iz skupine posebej.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da zagotavlja odzivni čas pristopa k
rednemu servisu oziroma odpravljanju napak in nepravilnosti v delovanju fotokopirnih
strojev največ 8 delovnih ur od trenutka naročila servisa oziroma prijave napake.
2. 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.
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 predložene fotokopije ustrezajo
originalom.
4. Izjava ponudnika o zagotavljanju storitev vzdrževanja črno belih fotokopirnih strojev na naročnikovih lokacijah.
5. Izjava, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci oziroma, če nastopa, mora zanje
predložiti zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v objavi.
6. Izjave naročnikov (največ 10) o kraju,
vrednosti, datumu in kakovosti opravljenih
del ter skladnosti izvedbe s pogodbenimi
določili, s katerimi ponudnik dokazuje svoje
reference o vzdrževanju fotokopirnih strojev
v zadnjih treh letih. V izjavi morata biti navedeni tudi kontaktna oseba naročnika in
telefonska številka.
7. Tehnična dokumentacija proizvajalca za vsak posamezen fotokopirni stroj (iz
speciﬁkacije fotokopirnih strojev), oziroma
tisti del navedene tehnične dokumentacije
proizvajalca za vsak posamezen fotokopirni
stroj, iz katerega so razvidni priporočeni redni servisni intervali in zamenjava obstoječih
rezervnih delov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena – 80%,
– odzivni čas – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-10-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 6. 2005, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s
tem da v tem primeru naročniku posreduje
tudi podatke o polnem in točnem naslovu
ﬁrme in identiﬁkacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.

56 / 10. 6. 2005 /

4377

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: 23. 6. 2005
ob 12. uri; ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, sejna soba št. 409 v IV. 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 tudi
osebno in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, vsak dan med 12.
in 13. uro. Prav tako lahko ponudnik na
navedenem mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

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 ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
5. ponudnik ima poravnane vse carinske
in davčne obveznosti;
6. pozitivni poslovni izid v preteklem
letu;
7. ni blokad poslovnega računa v zadnjih
6 mesecih;
8. plačilni rok 45 dni po prejemu računa.
Račun se izstavlja v začetku meseca za pretekli mesec. Za opravljene stroitve je podlaga računa s strani naročnika potrjeni delovni
nalogi o opravljenih storitvah;
9. obračun storitev po zahtevah razpisne
dokumentacije;
10. vzdrževanje po zahtevah razpisne
dokumentacije;
11. število in usposobljenost serviserjev
po zahtevah razpisne dokumentacije;
12. povprečna letna plača zaposlenega
pri ponudniku ne sme biti manjša od 80%
povprečne letne bruto plače, izplačane v
RS (v letu 2004);
13. odložni pogoj za veljavnost pogodbe
so v letnem ﬁnančnem načrtu naročnika rezervirana sredstva za izvajanje pogodbe;
14. ponudnik ne sme biti vpisan na Seznamu subjektov, s katerimi naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– za 1. pogoj: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence,
– za 2. pogoj: izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence,
– za 3. pogoj: izjava ponudnika, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
in potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– za 4. pogoj: izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence,
– za 5. pogoj: potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa,
– za 14. pogoj: izjava ponudnika, da ni
vpisan na Seznam subjektov, s katerimi naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije ne smejo poslovati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– za 6. pogoj: zadnje pozitivno mnenje
pooblaščene revizorske hiše, če je ponudnik zavezan k reviziji in bilanca stanja za
preteklo leto,
– za 7. pogoj: za podatke o boniteti poslovanja obrazec BON-1, za podatke o plačilni sposobnosti obrazec BON-2 ali listino
banke/bank, ki izkazujejo podatke o plačilni
sposobnosti in izkaz poslovnega izida,
– za 12. pogoj: obrazec BON-1 oziroma
izjava ponudnika, če podatek ni razviden iz
BON-1 obrazca,.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: - za 11. pogoj: ustrezni certiﬁkati.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

Ob-16061/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/307-73-29, faks +386/1/231-26-67,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve I A 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC VZ-5-006/05-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pogarancijsko vzdrževanje računalniške
opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika v RS
(56 lokacij).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.20.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.25.10-3.
2) Kratek opis: vzdrževanje programske
opreme HP OpenView-NNM (Network Node
Manager).
3) Obseg ali količina: 1 instalirana licenca.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2005.

Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.20.00-5.
2) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje namizne računalniške opreme z različnimi obdobji vključevanja v vzdrževanje (na
klic):
– delovne postaje,
– prenosniki,
– monitorji (CRT, LCD),
– laserski tiskalniki,
– matrični tiskalniki,
– linijski tiskalniki.
3) Obseg ali količina: povprečna letna
količina vzdrževanje opreme: 940 kosov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2005.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.20.00-5.
2) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje strežnikov z različnimi obdobji vključevanja v vzdrževanje (na mesečni pavšal).
3) Obseg ali količina: povprečna letna
količina vzdrževane opreme: 190 kosov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 9. 2005.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.20.00-5.
2) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje optičnih bralnikov z različnimi obdobji vključevanja v vzdrževanje (na mesečni
pavšal).
3) Obseg ali količina: povprečna letna
količina vzdrževane opreme: 30 kosov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005..
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: pogarancijsko vzdrževanje namizne računalniške opreme z različnimi obdobji vključevanja v vzdrževanje (na klic).
Sklop 2: pogarancijsko vzdrževanje
strežnikov z različnimi obdobji vključevanja
v vzdrževanje (na mesečni pavšal).
Sklop 3: pogarancijsko vzdrževanje optičnih bralnikov z različnimi obdobji vključevanja v vzdrževanje (na mesečni pavšal).
Sklop 4: vzdrževanje programske opreme HP OpenView-NNM (Network Node Manager) na mesečni pavšal.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: obvezne: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo
posla po pogojih 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:
Pogoji po 42. in 42.a člena ZJN-1UPB1:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem ustreznem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PE IC VZ-5-005/05S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 6. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: elektronska oblika
razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika je brezplačna. Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni
zahtevek na naslov naročnika s priloženim
potrdilom o nakazilu plačila na poslovni račun naročnika: TRR 01100-6030274014 s
pripisom RD VZ-5/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 6. 2005, do
12. ure. Ponudba mora biti do navedenega
roka predložena v tajništvo naročnika, soba
št. 345/III. nadstropje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 9. 2005
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 12.30, sejna soba naročnika, soba št.
342/III. 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.4) Dodatne informacije: skrajni rok za
postavljanje vprašanj skladno z Zakonom o
javnih naročilih.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Področna enota
Informacijski center
Ob-16114/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Slovenj Gradec, kontaktna oseba:
Tatjana Berhtold, Koroška ulica 11, SI-2380
Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/883-29-65,
faks 02/884-18-46, elektronska pošta: tatjana.berhtold@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve I B št. kategorije 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca za nudenje hladne malice
in napitkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gimnazija, Srednja strokovna zdravstvena šola, poklicna in Srednja
ekonomska šola ter Višja strokovna šola
– Slovenj Gradec.
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.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– original izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo pogod-
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benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe. 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 zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika;
– da sprejema razpisne pogoje naročnika – izjavo 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 – 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 banke, kjer ima ponudnik
odprt(e) TRR(e);
– da ponudnik nudi najmanj 30 dnevni
plačilni rok – izjava ponudnika;
– da ponudnik izplačuje plače v skladu s
kolektivno pogodbo – izjava ponudnika.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja na lastne stroške tisk in
izdelavo letne količine bonov za malico –izjava ponudnika;
– da bo upošteval pripombe uporabnikov
storitev (dijaški svet), ki bo mesečno ocenjevala ustreznost in pestrost ponudbe-izjava
ponudnika;
– da ima zagotovljeno kontrolo kakovosti
in sistem HACCP;
– da je pravilno in pravočasno izpolnjeval
pogodbene obveznosti v zadnjih treh letih
– izjava ponudnika;
– da je pripravljen z naročnikom skleniti
pogodbo za najem prostorov za opravljanje
dejavnosti – izjava ponudnika;
– da zagotovi prisotnost zaposlenih na
delovnem mestu glede na zahteve in potrebe naročnika – 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 90 točk,
2. dodatna ponudba 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dosegel največje število točk kot vsoto obeh
meril.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 8. 7. 2005.
Cena: 5.000 SIT in DDV.
Pogoji in način plačila: Šolski center Slovenj Gradec, TRR-UJP 01100-6030705082
Radlje ob Dravi. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred
tem je potrebno predložiti dokumentacijo o
vplačilu in potrdilo o identiﬁkacijski številki
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 8. 7. 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 31. 8. 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: 8. 7. 2005
ob 12.15; v prostorih Šolskega centra Slovenj Gradec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Šolski center Slovenj Gradec
Ob-16169/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna
naročila RTV – Saša Umek Knez, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
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Št.

+386/1/475-21-83, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava elaborata o integralnem sistemu
varovanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.21.10-0.
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 o integralnem sistemu varovanja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 035/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 035/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 035/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 035/2005.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list
RS, št. 126/03).
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: RTV 035/2005E-ODP/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 10. 6. 2005 do
5. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public

vrednost javnega naročila je 35,000.000 SIT
brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ponujene vrednosti, če je ponudba
višja od 30,000.000 SIT, v nasprotnem primeru menica z menično izjavo za izpolnitev in unovčenje v višini 10% od ponujene
vrednosti. Po podpisu pogodbe predložitev
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če je vrednost pogodbe
višja od 30,000.000 SIT, če je vrednost ponudbe nižja od 30,000.000 SIT lahko predložitev menice skupaj z menično izjavo za
izpolnitev in unovčenje v višini 10% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo sodišča, da ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije in vse ostalo kot izhaja iz razpisne dokumentacije v kateri je navedeno tudi
katera dokazila naročnik zahteva za ﬁzične
osebe-kmete.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/p in BON
2 obrazec oziroma za ﬁzične osebe napoved za odmero davka od dohodkov za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne davčne
uprave in podatke bank kjer ima ponudnik
odprte poslovne račune o solventnosti za
obdobje zadnjih 6 mesecev ter o stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference v zadnjih 2 letih pred
oddajo ponudbe, seznam tehnične opreme,
seznam kadrov in vse ostale zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2 JN / 2005 živila.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče brezplačno do: 23. 6.
2005 do 12. ure.
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: 60 dni od navedenega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki
se izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 6. 2005
ob 14. uri; sejna soba BGP Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
V1.4 Dodatne informacije: javno naročilo
se oddaja za obdobje dveh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj

Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 035/2005. Če pa ponudniki kljub temu
želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000
SIT (z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 035/2005-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
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: do 10. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005
ob 11. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: za vse ponudnike je obvezna udeležba na informativnem sestanku, ki bo dne 22. 6. 2005
ob 12.30 v veliki sejni sobi RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, Ljubljana. Ostala navodila v zvezi z informativnim sestankom so
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 035/2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 80
Ob-16191/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
Kranj, kontaktna oseba: Mihela Šifrer, Kidričeva 38a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-28-45, faks 04/208-28-51, elektronska pošta: mihela.sifrer@bgp-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 2 JN / 2005 – živila.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava živil in materiala za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: franco skladišče kuhinje
BGP Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da (ponudbe
se lahko predložijo za posamezni sklop, več
sklopov ali celoto).
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: je
razviden iz razpisne dokumentacije, letna
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Ob-16227/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Mavec Majda, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-58, faks 01/478-48-87, elektronska pošta: majda.mavec@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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 I B – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Naloga 4.1 Zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Ponova vas – sklop 1,
Naloga 4.2 Zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Krapje – sklop 2,
Naloga 4.3 Zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Petrovče – sklop 3,
Naloga 4.4 Zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Bočna – sklop 4,
Naloga 4.5 Zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Prihova – sklop 5,
Naloga 4.6 Zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Gojače in k.o. Selo – sklop 6,
Naloga 4.7 Zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Sela na Krasu – sklop 7,
Naloga 4.8 Zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Branik – sklop 8,
Naloga 4.9 Zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Čezsoča – sklop 9,
Naloga 4.10 Zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Krška vas – sklop 10,
Naloga 4.11 Zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Leskovec – sklop 11,
Naloga 4.12 Zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Platinovec – sklop 12,
Naloga 4.13 Zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Spodnje Sečovo – sklop 13,
Naloga 4.14 Izboljšava položajne natančnosti graﬁčnih podatkov zemljiškega
katastra – sklop 14.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naloga se izvaja na terenu
in v prostorih izvajalca.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 74.20.73.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Ponova vas.
3) Obseg in količina: 7,9 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 25. 11. 2005.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Krapje.
3) Obseg ali količina: 14,2 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 25. 11. 2005.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Petrovče.
3) Obseg ali količina: 19 ha.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 13. 1. 2006.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Bočna.
3) Obseg ali količina: 27 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 25. 11. 2005.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Prihova.
3) Obseg ali količina: 4 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 25. 11. 2005.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Gojače, k.o. Selo.
3) Obseg ali količina: 26 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 31. 3. 2006.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Sela na Krasu.
3) Obseg ali količina: 13,4 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 31. 3. 2006.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Branik.
3) Obseg ali količina: 13,9 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 31. 3. 2006.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Čezsoča.
3) Obseg ali količina: 7,5 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 25. 11. 2005.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Krška vas.
3) Obseg ali količina: 29,8 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 25. 11. 2005.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Leskovec.
3) Obseg ali količina: 19,62 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 25. 11. 2005.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Platinovec.
3) Obseg ali količina: 20 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 25. 11. 2005.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: zemljiškokatastrska nova
izmera k.o. Spodnje Sečovo.
3) Obseg ali količina: 20 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 25. 11. 2005.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: skeniranje, vektorizacija
in usklajevanje mej na katastrskih načrtih.
3) Obseg ali količina: skeniranje – 10
listov, vektorizacija za 1232 parcel, usklajevanje mej za 10 katastrskih občin.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 25. 11. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– izvedba zemljiškokatastrskih novih izmer na različnih območjih v skupni izmeri
222,32 ha,

– izboljšava položajne natančnosti graﬁčnih podatkov zemljiškega katastra (skeniranje, vektorizacija in uskladitev meja
območij) na 10 listih z 10 območji in s
1232 parcelami.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 25. 11. 2005,
13. 1. 2006, oziroma 31. 3. 2006, odvisno od
posameznega sklopa.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menična izjava oziroma bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
Menična izjava oziroma bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla,
– menična izjava oziroma bančna garancija za odpravo napak v garancijskem
roku,
– menična izjava oziroma bančna garancija za zavarovanje obveznosti iz naslova
plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila 30 dni od prejema računa za 70%
izvedenega dela, ostalih 30% po zaključku
celotnega pogodbenega dela.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence. Potrdila ne
smejo biti starejša od 3 mesecev.
5. Tuji ponudnik dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi oziroma običajno prakso
tuje države. Če izdaja listin o izpolnjevanju
katerega od obveznih pogojev ni v skladu z
veljavno zakonodajo in predpisi tuje države,
se prizna, kot dokazilo o izpolnjevanju tega
pogoja, pisna izjava, ki jo tuji ponudnik poda
pod prisego pred pristojnim organom tuje
države, če je to v skladu z običajno prakso
te tuje države. Če izpolnjevanje enega od
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obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države
pomeni tudi izpolnjevanje drugega ali drugih
obveznih pogojev, pa to v listini ni izrecno
zapisano, mora 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.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
2. Podatki o ekonomsko – ﬁnančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo leto
in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za
odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato
ne morejo dvigniti obrazcev BON-1, predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko
predložijo tudi podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki
ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih
bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske
račune, da le-ti v preteklih 8 mesecih, niso
bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši od 3 mesecev. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko
– ﬁnančno sposobnost za opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko – ﬁnančna sposobnost
je, da v preteklih 8 mesecih niso imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
3. Tuji ponudnik lahko dokaže svojo ﬁnančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih
izkazov za pretekla tri računovodska leta,
ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen
v državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali
mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer
ima sedež.
4. Povprečna ustvarjena letna vrednost
prometa (za pretekla tri koledarska leta) ponudnika, mora presegati dvakratno vrednost
ponudbe za posamezen sklop.
5. V zadnjih treh koledarskih letih ponudnik ne sme imeti negativnega ﬁnančnega
poslovanja (izgube pri poslovanju).
6. Ponudnik mora izkazati zanesljivost
pri poslovanju z izpolnitvijo obrazca o podatkih o uveljavljenih (neuveljavljenih) jamstvih zoper ponudnika oziroma o podatkih o
pravdah od 1. 2. 2002 dalje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je
sposoben in bo komuniciral z vsemi osebami, ki bodo povezane s pogodbenim delom,
vključno z naročnikom, v slovenskem jeziku
in da bo celotno pogodbeno delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
2. Izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije in podatki o usposobljenosti
ponudnika, kjer mora ponudnik navesti eno
osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega geodeta. Poleg odgovornega geodeta
morata biti navedeni še najmanj dve osebi,
ki sta imetnici geodetske izkaznice, in sicer
najmanj dve leti. Odgovorni geodet mora

ska pošta: jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Olga Okorn, soba 114, I.
nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-28, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba 118,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-20, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 3/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je prevzem bioloških odpadkov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
45,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 10. 2005, konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena v SIT/kg brez davka: 100 točk,
2. oddaljenost prevzemnega mesta od
sedeža naročnika: –80 točk (negativne točke).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 3/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 7. 2005, cena:
2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.
številka 02924-0020286671 oziroma na blagajni podjetja Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, 1000 Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro s pripisom JR S 3/05 in identiﬁkacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 7. 2005, do
12. ure.

predložiti še dokazilo, da je bil v zadnjih
dveh letih odgovorni geodet (oziroma za tuje
ponudnike – odgovorna oseba) za izvedbo
geodetske storitve večjega obsega. Geodetska storitev večjega obsega za to javno
naročilo se šteje, če je v postopku izmere
sodelovalo najmanj 30 različnih lastnikov
na najmanj 30 parcelah. Odgovorni geodet in imetnika geodetske izkaznice morajo
imeti slovensko državljanstvo ali potrdilo o
aktivnem znanju slovenščine s strani pooblaščene inštitucije. Za vodjo pogodbene
naloge je nujno predložiti tudi dokazilo, da
je bila oseba že vodja vsaj dveh (katerihkoli)
pogodbenih nalog, ki so bile uspešno zaključene po 31. 12. 2002 in je bila njihova posamezna vrednost enaka ali večja vrednosti
naloge, za katero se daje ponudba.
3. Tehnična opremljenost ponudnika
mora omogočati izmero in izdelavo elaborata pogodbenega dela tako, kot je to določeno v tehničnih pogojih, ki so del razpisne
dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2005.
Cena: 1.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
01100-1000616337 model: 11 sklic na štev.:
25127-7141998-99000005 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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 3. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik podjetja s pooblastilom, če je to potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2005
ob 10. uri; Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: za tehnični
del: Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Majda Mavec, tel.
478-48-58.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-16244/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11, faks 01/477-97-11, elektron-
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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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 9. uri, Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 068-6/2004-21
Ob-16253/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Zreče, kontaktna oseba: Aleksandra Pavlič, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok
na območju Občine Zreče za šolsko leto
2005/2006 in 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Zreče.
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: relacije
navedene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
30. 6. 2007 z možnostjo podaljšanja po 97.
členu ZJN.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, če je
vrednost ponujenih sklopov višja od 10 mio
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni po prejemu računa za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopu,
iz katere je razvidno kdo je nosilec posla in
kakšna so medsebojna razmerja.
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: da je registriran pri pristojnem
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 ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti; da ima dovolj tehničnega osebja
in opreme za izvedbo naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da je registriran pri pristojnem
organu; licenca za prevoz oseb v notranjem
prometu; potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjen obrazec, ki dokazuje tehnične in kadrovske pogoje za dnevni
prevoz učencev za posamezne relacije, za
katere je oddal ponudbo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o oznakah in
opremi vozil, s katerimi se izvajajo prevozi v
cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok in druga
veljavna zakonodaja, ki se nanaša na prevoze potnikov v cestnem prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2005 do 9. ure
na naslov Občina Zreče, Cesta na Roglo
13/b, Zreče, v zapečateni kuverti z navedbo
»Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005 ob
10. uri v sejni sobi Občine Zreče, Cesta na
Roglo 13/b, Zreče.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Občina Zreče
Št. 15
Ob-16368/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Videm, kontaktna oseba: Darinka Ratajc, dipl. ek., Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, Slovenija, tel. 02/761-94-00,
faks 02/761-94-01, elektronska pošta: info@videm.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 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Videm.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Videm in na relacijah iz Občine Videm v Ptuj
(otroci v prilagojenih programih), ter prevozi
v šole v naravi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Videm,
Ptuj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga ZJN- 1 storitve 2.
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: prevozi
osnovnošolskih otrok v Občini Videm in na
relacijah iz Občine Videm v Ptuj (otroci v
prilagojenih programih), ter prevozi v šole
v naravi.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonom.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z zakonom.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora ponudbi priložiti dokumente in izjave, ki so natančno navedeni
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
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.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Valuta: 7. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun 01335-3000000153 Občine
Videm.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005 ali 36 dni
od odposlanja obvestila, do 11. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 12. uri, v prostorih Občine Videm.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Občina Videm

– izpolnjen obrazec, da razpolaga z zadostnim kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi, s poimensko navedbo ključnega
osebja,
– izpolnjen obrazec s potrdilom naročnika o referenčnih objektih,
– izpolnjen obrazec terminskega plana z
upoštevanjem roka izvedbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: KV/1962-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 7. 2005, cena:
10.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije s predložitvijo potrdila o nakazilu na račun št. 10100-0034825420, Banka
Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 11. uri; MO Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
KSP d.d. Sežana, za občine: Divača,
Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola,
Komen, MO Koper, Piran, Sežana

Ob-16393/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
d.d. Sežana, za občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, MO Koper, Piran, Sežana, kontaktna oseba: Vlasta
Kukanja, Partizanska 2, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-12-40, faks 05/731-12-01,
elektronska pošta: vlasta.kukanja@ksp-sezana.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:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-46-392,
faks 05/62-73-214, elektronska pošta:
ivan.lozej@koper.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KV/1962-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava investicijsko tehnične dokumentacije za Regijski center za ravnanje z
odpadki Koper.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: v prostorih izvajalca.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz projektne naloge.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj
120 dni po roku za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in da
ima veljavno dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

2. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; 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;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
5. da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33. členom ZGO-1);
6. da višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna
leta (2002, 2003 in 2004) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera je
mogoče pridobiti take podatke, najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila
in da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranega TRR;
7. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(ta pogoj se dokazuje če znaša vrednost ponudbe več kot 50 mio SIT brez DDV);
8. da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi (navedba
ključnega osebja in drugih strokovnih delavcev);
9. da razpolaga z najmanj enim referenčnim objektom;
10. upošteva določen rok izvedbe;
11. da ni dal zavajajočih podatkov.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in dokazilo, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno obsojen za katerokoli kaznivo
dejanje,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke,
– potrdilo, da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– obrazec BON 1, BON 2 ali BON 3 za
pravne osebe ali bilance stanja in izkaz
uspeha ter potrdilo ponudnikove poslovne
banke za samostojne podjetnike, ki ne sme
biti starejše od 30 dni,
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa tega javnega naročila, poravnal vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:

Stran

Ob-16492/05
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.
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.
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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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 012/2005-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev najema osebnih in kombiniranih
vozil za potrebe ministrske konference
OVSE v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 34.11.20.00-5, dopolnilni besednjak:
E071-1, E072-8.
2) Kratek opis: najem 80 osebnih vozil,
od tega 5 posebnih varnostnih – blindiranih
– vozil, po videzu enakih ostalim.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 34.11.10.00-8, dopolnilni besednjak:
E071-1, E072-8.
2) Kratek opis: najem 80 kombiniranih
vozil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem
160 vozil, 80 osebnih (od tega 5 posebnih
varnostnih – blindiranih – vozil, po videzu
enakih ostalim) in 80 kombiniranih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 28. 11. 2005, konec
8. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT (če ponudnik oddaja
ponudbo za sklopa 1 in 2, predloži le eno zavarovanje v skupni višini 1,000.000 SIT);
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 2% od pogodbene vrednosti brez DDV (v SIT), z veljavnostjo od 20. 11. 2005 do 20. 12. 2005
(predloži ponudnik, s katerim bo sklenjena
pogodba).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki se izstavi po zaključku posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih 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
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kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti;
5. za vsakega od ponujenih sklopov: ponudnik ali principal oziroma lastnik vozil, ki
preko ponudnika ponuja storitev najema
predmeta naročila, izkaže, da logistično in
količinsko obvlada razpisano storitev tako,
da izkaže, da je v preteklih treh letih od objave razpisa za poljubnega naročnika vsaj
enkrat dal v najem podoben predmet naročila (za sklop 1 osebno vozilo, za sklop 2
kombinirano vozilo) v obsegu vsaj polovice
razpisanega sklopa (naenkrat, ne sukcesivno);
6. za vsakega od ponujenih sklopov: ponudnik ima za sklop, ki ga ponuja, s principalom oziroma lastnikom vozil, preko katerega ponuja opremo v najem, sklenjeno
veljavno pogodbo za posredovanje in podporo v primeru pridobitve posla, ali: ponudnik je lastnik oziroma neposredni posestnik
(npr. najemnik, leasingojemalec ipd.) vozil,
ki jih bo dal v najem;
7. za vsak sklop: skladnost ponujene
opreme s speciﬁkacijo. Ponujena mora biti
celotna količina posameznega sklopa. Vzdrževalni in servisni pogoji (24-urna dežurna
služba servisa v primeru okvare posameznega vozila), kot so zahtevani v obrazcu A-7
predračun in A-10 speciﬁkacije. Vsa ponujena vozila morajo biti za čas najema ustrezno
zavarovana (zavarovanje voznika in vseh
potnikov v vozilu, zavarovanje za škodo,
ki jo povzroči voznik/vozilo tretjim osebam,
zavarovanje vozila v primeru (naključnega)
uničenja ali odtujitve vozila = polni kasko z
odbitno franšizo ali na prvi škodni dogodek
oziroma ekvivalentno zavarovanje – vse za
čas trajanja najema). Vozila morajo biti registrirana;
8. za vsak sklop: čas najema – kot je navedeno v obrazcu A-7;
9. za vsak sklop: prevzem in vrnitev vozil
na lokaciji v Ljubljani;
10. predvidoma maksimalno število kilometrov: 1500 km.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence. Če ponudnik takega dovoljenja
ne bo predložil, bo naročnik štel, da ga za
opravljanje dejavnosti ne potrebuje ter da s
podpisom ponudbe izjavlja, da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: za
vsak sklop, ki ga ponuja, kopija veljavne pogodbe s principalom oziroma proizvajalcem
in dokazilo, da je principal lastnik oziroma
neposredni posestnik vozil ali: dokazilo, da
je ponudnik lastnik oziroma neposredni posestnik vozil. V primeru, da je neposredni
posestnik mora z listino izkazati, da ima
dovoljenje lastnika za razpolaganje z vozili,
ki ustreza namenu predmeta tega javnega
naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo za
izpolnjevanje pogoja 4: Obrazec BON, iz

katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel
blokiranih poslovnih računov in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (samostojni podjetnik
predloži dokazila bank, kjer ima odprte račune, iz katerih je razviden zgoraj navedeni
pogoj).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5:
razvidno iz obrazca A-4 prijava (predložitev
posebnega dokazila ni potrebna);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
razvidno iz obrazca A-10 speciﬁkacije in A-7
predračun (predložitev posebnega dokazila
ni potrebna);
– ponudnik za vsak ponujen sklop predloži tudi tehnično dokumentacijo oziroma
tehnične speciﬁkacije ponujenih vozil;
– šteje se, da ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da bo v primeru pridobitve
posla vozila na njegove stroške zavaroval,
kot je navedeno v speciﬁkacijah, ter da bodo
vozila registrirana na njegove stroške (predložitev posebnega dokazila ni potrebna);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8: razvidno iz obrazca A-7 predračun (predložitev
posebnega dokazila ni potrebna);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 9: razvidno iz obrazca A-7 predračun (predložitev
posebnega dokazila ni potrebna);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 10:
ponudnik s podpisom ponudbe izjavi, da se
strinja z navedenim pogojem (predložitev
posebnega dokazila ni potrebna).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 012/2005-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: http://www.praetor.si (rubrikaJavna naročila) ali na pisno zahtevo
na naslov na: Praetor d.o.o., Trg OF 13A,
1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2005
ob 13. uri, Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za zunanje zadeve
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-15970/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del; Arpad Gaal,
tel. 02/220-07-50 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Brauner Bojana, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kabelski pribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – na
objekte in skladišča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: kabelski čevlji, tulci in
obesni material.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
14,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku
12 mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: NN kabelske spojke.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
30,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku
12 mesecev.
Sklop št. C
2) Kratek opis: SN kabelske spojke.

3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
10,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku
12 mesecev.
Sklop št. D
2) Kratek opis: SN kabelske glave.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
7,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku
12 mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 61,500.000
SIT; sklop A: 14,000.000 SIT; sklop B:
30,000.000 SIT; sklop C: 10,000.000 SIT;
sklop D: 7,500.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 96 točk,
2. rok plačila 2 točki,
3. certiﬁkat SIST EN ISO ali podobno
2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
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Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2005
ob 9. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – za splošni del, Arpad Gaal,
tel. 02/220-07-50 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-15971/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Robert
Šušek – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del; Robert Šušek;
tel. 02/220-01-70 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Brauner Bojana, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
mobilni dizel agregat 500 kVA in mobilni dizel agregat 320 kVA za vključitev v
elektrodistribucijsko mrežo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – na
objekte in skladišča.
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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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 50,000.000
SIT; 2 kosa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 96 točk,
2. certiﬁkat SIST EN ISO ali podobno:
2 točki,
3. rok plačila: 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2005
ob 11. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – za splošni del, Robert Šušek, tel. 02/220-01-70 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16005/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktne
osebe: Drago Deželak – tehnični del, Jože
Blagotinšek – tehnični del in Danica Mirnik
– splošni del, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: danica.mirnik@elektrocelje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, soba 408/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago I – 2/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav:
– ohišje betonsko za montažno TP,
– kompaktne TP 20/0,4 kV do 250 kVA,
– SN stikalni bloki,
– NN stikalni bloki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne; ponudnik mora nuditi razpisano blago v celoti.
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: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, za

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot 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.3.2) 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: cena, reference, rok plačila.
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 5. 7. 2005 v pisni
obliki.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago I – 2/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005 ob
9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
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: Drago Deželak, univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-341,
GSM 041/656-301, Jože Blagotinšek, tel.
03/42-01-381, GSM 031/323-200 in Danica
Mirnik, tel. 03/42-01-473.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Elektro Celje – javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16006/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktne osebe: Leopold Prevolnik – tehnični del, Jože Blagotinšek – tehnični del in
Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
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faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, soba 408/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago II – 3/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav:
– (SN/NN) distribucijski transformatorji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne; ponudnik mora nuditi razpisano blago v celoti.
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: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot 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.3.2) 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: cena, reference, rok plačila.
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 5. 7. 2005 v pisni
obliki.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago II – 3/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2005 do 8. ure.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot 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.3.2) 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: cena, reference, rok plačila.
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 5. 7. 2005 v pisni
obliki.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago III – 4/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005 ob
11. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
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: Darko Žvikart, univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-209,
GSM 041/797-252, Blagotinšek Jože, tel.
03/42-01-381, GSM 031/323-200 in Danica
Mirnik, tel. 03/42-01-473.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Elektro Celje – javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005 ob
10. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
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: Leopold Prevolnik, univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-203,
GSM 041/797-255, Blagotinšek Jože, tel.
03/42-01-381, GSM 031/323-200 in Danica
Mirnik, tel. 03/42-01-473.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Elektro Celje – javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16007/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktne
osebe: Darko Žvikart – tehnični del, Jože
Blagotinšek – tehnični del in Danica Mirnik
– splošni del, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: danica.mirnik@elektrocelje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, soba 408/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago III – 4/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav:
– drogovi – kostanjevi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne; ponudnik mora nuditi razpisano blago v celoti.
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: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.

Stran

Ob-16008/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktne
osebe: Darko Žvikart – tehnični del, Jože
Blagotinšek – tehnični del in Danica Mirnik
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– splošni del, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: danica.mirnik@elektrocelje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, soba 408/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago IV – 5/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav:
– drogovi – impregnirani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne; ponudnik mora nuditi razpisano blago v celoti.
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: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot 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.3.2) 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: cena, reference, rok plačila.
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: 5. 7. 2005 v pisni
obliki.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago IV – 5/05.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005 ob
12. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
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: Darko Žvikart, univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-209,
GSM 041/797-252, Jože Blagotinšek, tel.
03/42-01-381, GSM 031/323-200 in Danica
Mirnik, tel. 03/42-01-473.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Elektro Celje – javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16009/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktne
osebe: Darko Žvikart – tehnični del, Jože
Blagotinšek – tehnični del in Danica Mirnik
– splošni del, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: danica.mirnik@elektrocelje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, soba 408/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago V – 6/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav:
– drogovniki betonski,
– klešče – betonske "Ritter".
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne; ponudnik mora nuditi razpisano blago v celoti.
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: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot 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.3.2) 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: cena, reference, rok plačila.
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 5. 7. 2005 v pisni
obliki.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago V – 6/05.
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.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005 ob
13. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
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: Darko Žvikart, univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-209,
GSM 041/797-252, Jože Blagotinšek, tel.
03/42-01-381, GSM 031/323-200 in Danica
Mirnik, tel. 03/42-01-473.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Elektro Celje – javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16010/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
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elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktne
osebe: Milan Vižintin – tehnični del, Jože
Blagotinšek – tehnični del in Danica Mirnik
– splošni del, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: danica.mirnik@elektrocelje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, soba 408/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago VI – 7/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav:
– SN ločilniki (PL) za zunanjo montažo,
– SN ločilniki progovni odklopni za zunanjo montažo (POL),
– SN prenapetostni odvodniki,
– NN prenapetostni odvodniki,
– izolatorji – podporni in zatezni (SN).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne; ponudnik mora nuditi razpisano blago v celoti.
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: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot 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.3.2) 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: cena, reference, rok plačila.
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: 5. 7. 2005 v pisni
obliki.

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. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% ocenjene vrednosti (brez DDV)
sklopa, za katerega ponudnik kandidira;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2% 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 103806.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 7. 2005.
Cena: 5.000 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 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: 14. 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: 14. 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. 04/208-36-58, Vesna
Kranjc.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.

Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago VI – 7/05.
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.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005 ob
14. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
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: mag. Milan Vižintin, tel. 03/42-01-350, GSM 041/797-251,
Jože Blagotinšek, tel. 03/42-01-381, GSM
031/323-200 in Danica Mirnik, tel.
03/42-01-473.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Elektro Celje – javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Ob-16128/05
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:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-30-00, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 58.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/0P-17/2005-ident
103806.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba posekov podrastja pod elektroenergetskimi daljnovodi in napravami na
vpoklic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
1. sklop: območje Zg. Gorenjske: KN Jesenice, KN Radovljica (vključno KN Bled),
KN Bohinj;
2. sklop: območje Sp. Gorenjske: KN
Kranj, KN Tržič, KN Cerklje, KN Škofja Loka,
KN Železniki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

Stran

Stran
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Javni razpis za
koncesijo gradnje
Ob-15841/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba:
Boštjan Tašner, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/759-27-16,
faks 03/757-47-67, elektronska pošta: bostjan.tasner@volja.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
kandidature: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na območju Občine Slovenske Konjice.
II.1.2) Opis: izgradnja, upravljanje in
vzdrževanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina za potrebe industrije,
široke potrošnje in ostale porabe na območju Občine Slovenske Konjice.
II.1.3) Lokacija: območje Občine Slovenske Konjice.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Občina
Slovenske Konjice.
III.1.1) 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.1.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.1.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.1.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Merila za oddajo:
1. predlagan rok gradnje I. faze,
2. predviden rok dokončanja I. faze,
3. število priključnih odjemnih mest v
I. fazi,
4. cena priključka,
5. cena omrežnine,
6. računalniška podpora z ustreznimi
delovnimi pripravami in informacijskim sistemom,
7. investicijska vlaganja v plinovodno
cevno omrežje in ostale naprave na plinovodnem omrežju,
8. kreditiranje uporabnikov plina za ﬁnanciranje prispevka za priključitev na plinovodno omrežje,
9. kreditiranje nakupa ogrevalnih naprav
in stroškov prilagoditve notranjih napeljav,
10. udeležba na distribucijski marži,
11. višina subvencije, ki jo ponudnik ponudi za priključitev na prenosno omrežje,
12. stroški upravljanja in vzdrževanja
omrežja,
13. reference, ponudnik dokazuje reference s potrjenimi pisnimi izjavami naročnikov,
14. skrb za varstvo okolja in pridobljeni
certiﬁkati na področju varstva okolja.
IV.2.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PLIN 2005-001.
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IV.2.2) Skrajni rok za sprejemanje kandidatur: 2. 11. 2005, do 10. ure; Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice.
IV.2.3) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Občina Slovenske Konjice

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-15839/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 300-39-14.
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: JR-7/2005.
II.5) Kratek opis: nabava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 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. JR-7/2005: Unistar
LC d.o.o., kontaktna oseba: Robi Robida,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,797.573,96 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11453/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-15842/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kovod Postojna, d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Lavrenčič, Jeršice 3, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/726-45-51, faks
05/726-22-11, elektronska pošta: direktor@kovodpostojna.si, internetni naslov:
www.kovodpostojna.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 101/3-05.
II.5) Kratek opis: dobava vodovodnega
materiala.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 115,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80%,
– rok plačila – 10%,
– ﬁnančna usposobljenost – 5%,
– rok dobave – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 101/3-05: Zagožen d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Zagožen, Cesta ob
železnici 3, 3310 Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 52,489.480,50 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 101/3-05: Energo sistemi,
d.o.o., kontaktna oseba: Samo Đorđević,
Prvomajska ulica 31, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,480.251 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 101/3-05: Jordan d.o.o.,
kontaktna oseba: Rangus Bojan, Draga 1,
8220 Šmarješke toplice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,057.099,96 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: 101/3-05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 30 z dne 25. 3. 2005,
Ob-8141/05.
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: 2. 6. 2005.
Kovod Postojna, d.o.o.
Ob-15972/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pismonoške torbe.
II.5) Kratek opis: pismonoške torbe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 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. 14-2005/JNB.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-4335/05 z dne 18. 2. 2005.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbora, ker je prejel same nepravilne ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2005.
Univerza v Ljubljani

Ob-15973/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kontaktna oseba: Mojca Čemas Stjepanovič,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 30-83-178, faks 478-36-19, elektronska
pošta: mojca.stjepanovic@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-2005.
II.5) Kratek opis:
– pisarniški potrošni material kot npr.:
– papir, zvezki, bloki, nalepke,
– kuverte in ovojnice,
– registratorji, mape,
– pisala,
– ostali drobni pisarniški material;
– računalniški potrošni material kot
npr.:
– tonerji, črnila in trakovi za tiskalnike;
– različni obrazci in tiskovine.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1-2005: Ektra Lux,
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Dermastija,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-25-660, faks 01/24-25-668, elektronska pošta: Marjan.dermastija@extralux.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,842.645
SIT z DDV, najvišja ponudba 2,597.330,37
z DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-1379/05 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: 31. 5. 2005.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 025-17/2005
Ob-15974/05
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. +386/1/470-00-51, faks

+386/1/423-53-61, elektronska pošta: mateja.garafolj@zg
araf
arafolj@zg
s.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
– sklop 1: feromonske vabe za velikega smrekovega lubadarja (Ips typographus L.),
– sklop 2: feromonske vabe za malega smrekovega lubadarja (Pytiogenes
chalchographus L.).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 42,916.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena (40),
2. odzivni čas (5),
3. kakovost (55).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 13 – sklop 1 in 2: M Plus
d.o.o., kontaktna oseba: Miran Podlesnik,
Jezdarska ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/331-85-52, faks 02/331-85-54,
elektronska pošta: m.plus@siol.net, internetni naslov: http://www.mplus.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 44,088.335 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 30-31/05 – 8269/05 z dne 25. 3.
2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-15976/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka
Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: branka.arnautovic@uni-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištvene opreme za Visoko šolo za
zdravstvo.
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: Atlas Oprema d.o.o., kontaktna oseba: Janez Potokar, direktor, Samova 12a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-40-37,
faks 01/431-52-73, elektronska pošta: atlasoprema@atlas-oprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53,777.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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.
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Ob-15977/05
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 Ministrstva za
zunanje zadeve in upravnih enot Republike Slovenije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.45.10.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oblikovanje,
izdelavo in personalizacijo biometričnih potnih listin, št. 403-32/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je oblikovanje, izdelava, postopek zajema biometričnih podatkov, personalizacija in dobava potnih listin z vključenimi
biometričnimi podatki in drugih potnih
listin ter izdelava in dobava obrazcev,
ovojnic in embalaže, povezanih s potnimi
listinami, za potrebe upravnih enot Republike Slovenije, Ministrstva za notranje
zadeve (MNZ) in Ministrstva za zunanje
zadeve (MZZ). Predmet javnega razpisa
so tudi specimni potnih listin in potrebna programska oprema. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila je bil podan v
objavi javnega razpisa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5.202,602.258 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-32/2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 2005 20-21/6453 z dne 4. 3. 2005.
VI.7) Drugi podatki: v zvezi z javnim
naročilom je bil vložen revizijski zahtevek,
kateremu je državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil ugodila ter s sklepom št. 018-146/05-34-1054, z
dne 19. 5. 2005, v celoti razveljavila postopek oddaje predmetnega javnega naročila.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu
Ministrstva za zunanje zadeve
in upravnih enot Republike Slovenije
Ob-16063/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-713, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 3/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je bila dobava šasij s kabino za komunalna vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 108,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

Stran

4392 /

Št.

56 / 10. 6. 2005

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. Merila za dvoosno šasijo za smetarsko
nadgradnjo za zbiranje, stiskanje in prevoz
kom. odp.:
– cena brez davka: 30 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
24 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– servis: 5 točk.
2. Merila za dvoosno šasijo za samonakladalno nadgradnjo za prevoz kom. odp.:
– cena brez davka: 30 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
19 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– servis: 5 točk.
3. Merila za dvoosno šasijo za vozilo s
hidravličnim dvigalom za prevoz kom. odp.:
– cena brez davka: 30 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
19 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– servis: 5 točk.
4. Merila za dvoosno šasijo za vozilo s
hidravličnim dvigalom za prevoz kom. odp.:
– cena brez davka: 30 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
13 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– servis: 5 točk.
5. Merila za lahko tovorno šasijo s podaljšano kabino prirejeno za kiper keson:
– cena brez davka: 30 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– servis: 5 točk.
6. Merila za lahko tovorno šasijo z dvojno
kabino in štirikolesnim pogonom prirejena
za kiper keson:
– cena brez davka: 30 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– servis: 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 3/05: AC Intercar
d.o.o., Ljubljana, Baragova 5, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 66,500.000 SIT;
najnižja ponudba: 66,500.000 SIT, najvišja
ponudba: 74,400.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 3/05: AC Intercar
d.o.o., Ljubljana, Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,280.000 SIT;
najnižja ponudba: 10,944.000 SIT, najvišja
ponudba: 11,280.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 3/05: AC Intercar
d.o.o., Ljubljana, Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,920.000 SIT;
najnižja ponudba: 10,152.000 SIT, najvišja
ponudba: 11,140.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 3/05: TT Trgotehna
d.o.o., Sermin 7a, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,688.000 SIT; najnižja
ponudba: 8,688.000 SIT, najvišja ponudba:
9,380.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 3/05: TT Trgotehna
d.o.o., Sermin 7a, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,839.200 SIT; najnižja
ponudba: 5,839.200 SIT, najvišja ponudba:
7,400.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 3/05: AC Intercar
d.o.o., Ljubljana, Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,916.666 SIT;
najnižja ponudba: 12,916.666 SIT, najvišja
ponudba: 12,916.666 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 3/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 20 z dne 4. 3. 2005,
Ob-6148/05.
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: 1. 6. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-16173/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: marusa.bizjak@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava in montaža
splošne, medicinske in tehnološke opreme za dokončanje gradnje Psihiatričnega
oddelka Splošne bolnišnice Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 400,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop 1, 4, 5, 6 in 7: Lesnina MG oprema
d.d., kontaktna oseba: Janez Janež, Parmova 53, Ljubljana, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– sklop 1: cena 138,983.775,90 SIT,
– sklop 4: cena 8,596.855 SIT,
– sklop 5: cena 45,607.260 SIT,
– sklop 6: cena 33,465.377 SIT,
– sklop 7: cena 4,395.850,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop 2: Mollier d.o.o. Celje, kontaktna oseba: Roman Šumak, Opekarniška 3, Celje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): sklop 2: cena 66,146.106
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:
sklop 3: Gorenje GTI d.o.o., kontaktna oseba: Vincenc Turk, Partizanska 12, Velenje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): sklop 3: cena 25,825.456,21
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 129 z dne 3. 12. 2004,
Ob-33343/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Ministrstvo za zdravje
Št. 404-08-19/2005-36
Ob-16222/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne osebe:
Boštjan Purkat, Dušan Cirar in Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-52,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 15/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: nakup škornjev vojaških (črnih).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 50 točk,
2. ocena vzorca – 30 točk,
3. dobavni rok (ocenjuje se samo rok za
1. dobavo!) – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15/2005-ODP: Gojzar
d.o.o., kontaktna oseba: Erik Burjek, Loška
c. 41, 4226 Žiri, Slovenija, tel. 04/51-06-300,
faks 04/51-06-301.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,383.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-19/2005-36.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-6410/05.
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: 3. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo

(brez DDV): najnižja ponudba 1,770.656,50
SIT, najvišja ponudba 1,986.038,25 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: zamrznjeno in
konzervirano 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 140.648,17
SIT, najvišja ponudba 208.699,75 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: sadni sokovi, nektarji,
sirupi: Nektar & Natura, Družba za trgovino, d.o.o., 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 764.900
SIT, najvišja ponudba 908.437,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: žita, 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 313.256,30
SIT, najvišja ponudba 372.631,18 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: zamrznjeni izdelki iz
testa: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škoﬂjica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 346.315,29
SIT, najvišja ponudba 390.167,30 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: kruh in pekovsko pecivo: 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 3,403.812,96
SIT, najvišja ponudba 3,561.461,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14: slaščičarski izdelki,
keksi, torte: Don Don d.o.o. Metlika, Trdinova pot 2a, 8330 Metlika, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 698.957
SIT, najvišja ponudba 981.380,67 SIT.

Ob-16229/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Poljane, kontaktna oseba: Melita Maček, Poljane 100, 4223 Poljane nad
Škofjo Loko, Slovenija, tel. 04/507-05-00,
faks 04/507-05-28.
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 kuhinje:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina in izdelki,
4. ribe in konzervirane ribe,
5. jajca,
6. paštete,
7. olja, margarine in maščobni izdelki,
8. sveže sadje in zelenjava,
9. zamrznjeno in konzervirano sadje in
zelenjava,
10. sadni sokovi, nektarji, sirupi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki, keksi, torte,
15. ostalo prehrambeno blago,
16. sladoled.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,500.000 SIT za eno leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno 40 točk,
2. celovitost ponudbe v skupini 20 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni 15 točk,
4. dodatne ugodnosti 15 točk,
5. reference 5 točk,
6. dosedanje izkušnje 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., p.p. 3271, 1001
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,718.410
SIT, najvišja ponudba 3,152.054,25 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 in mesni izdelki:
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 1,679.535
SIT, najvišja ponudba 1,940.142,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: perutnina in izdelki: 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 660.005,50
SIT, najvišja ponudba 914.004 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: ribe in konzervirane
ribe: 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 104.485,50
SIT, najvišja ponudba 200.517 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: jajca: 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 45.570 SIT,
najvišja ponudba 56.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6: paštete: »Oblak«,
Janez Oblak, s.p., Delavska 18, 4226 Žiri,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 307.225,78
SIT, najvišja ponudba 411.900 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: olja, margarine in maščobni izdelki: 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 447.128,49 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: sveže 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
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15: ostalo prehrambeno
blago: 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 1,355.229,26
SIT, najvišja ponudba 1,555.842,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16: sladoled: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.164,63
SIT, najvišja ponudba 14.430,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Osnovna šola Poljane
Ob-16327/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica, kontaktna oseba: Tatjana Dolar,
Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/533-75-00, faks 04/533-75-55.
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 kuhinje:
1. skupina: kruh in pekovski izdelki;
2. skupina: meso in mesni izdelki;
3. skupina: mleko in mlečni izdelki;
4. skupina: perutninsko meso in izdelki;
5. skupina: sadje in zelenjava;
5.a) skupina: jabolka;
5. b) skupina: krompir;
6. skupina: konzervirano sadje in sadni
sirupi;
7. skupina: jajca;
8. skupina: ribe;
9. skupina: mlevski izdelki in testenine;
10. skupina: čaji in suho sadje;
11. skupina: zamrznjeni program – mlevski izdelki;
12. skupina: ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT za eno leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno – 50 točk,
2. celovitost ponudbe v skupini – 20
točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 10 točk,
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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 5,286.509
SIT, najvišja ponudba 7,238.386,55 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 in mesni izdelki:
Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška 1, 4248
Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5,138.688
SIT, najvišja ponudba 5,487.886,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: mleko in mlečni izdelki:
Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d., Vinarska
c. 5, 5271 Vipava, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ali: najnižja ponudba 3,726.680,83 SIT, najvišja ponudba
3,959.011,66 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: perutninsko meso in
izdelki: Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška
1, 4248 Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,562.351,68
SIT, najvišja ponudba 1,808.555 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: sadje in zelenjava: Sipic, d.o.o., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,249.139,90
SIT, najvišja ponudba 2,921.506,84 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. 5a): jabolka: Sipic, d.o.o.,
Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 292.749,28
SIT, najvišja ponudba 456.610 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. 5b): krompir: Sipic, d.o.o.,
Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-

vala (brez DDV): najnižja ponudba 274.505
SIT, najvišja ponudba 440.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: konzervirano sadje in
sadni sirupi: Impuls Domžale, d.o.o., Motnica 11/I, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,659.824,29
SIT, najvišja ponudba 2,264.540 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: jajca: Sipic, d.o.o., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 328.706,18 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: ribe: 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 349.228,95,
najvišja ponudba 439.084 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: mlevski izdelki in testenine: 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 447.890,76
SIT, najvišja ponudba 532.763,18 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: čaji in suho sadje:
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 244.799,38
SIT, najvišja ponudba 384.134,49 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: zamrznjeni program
– mlevski izdelki: Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škoﬂjica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 5,423.801,09
SIT, najvišja ponudba 7,236.570,68 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
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blago: Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/I,
1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,489.423,36
SIT, najvišja ponudba 2,950.970,12 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta
Radovljica

uprava Kranj: DZS, založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek,
Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47, faks 01/586-71-48,
elektronska pošta: Peter.petkovsek@dzs.si,
internetni naslov: http://icarus.dzs.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.
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 Območna geodetska
uprava Ljubljana: DZS, založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek,
Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47, faks 01/586-71-48,
elektronska pošta: Peter.petkovsek@dzs.si,
internetni naslov: http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,000.000 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 Območna geodetska
uprava Maribor: DZS, založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek,
Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47, faks 01/586-71-48,
elektronska pošta: Peter.petkovsek@dzs.si,
internetni naslov: http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 Območna geodetska
uprava Murska Sobota: DZS, založništvo
in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova ulica 2, 1538
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47,
faks 01/586-71-48, elektronska pošta: Peter.petkovsek@dzs.si, internetni naslov:
http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,000.000 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 gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7 Območna geodetska uprava Nova Gorica: DZS, založništvo
in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova ulica 2, 1538
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47,
faks 01/586-71-48, elektronska pošta: Peter.petkovsek@dzs.si, internetni naslov:
http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,000.000 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 gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8 Območna geodetska uprava Novo mesto: Extra Lux d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Dermastija, Cesta

Ob-16328/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
kontaktna oseba: Ivan Lisac, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-44-19, faks 01/291-48-33, elektronska pošta: ivan.lisac@slo-zeleznice.si, internetni naslov: www.slo-zeleznice.si.
II.5) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
– 2 kosa kombi za prevoz oseb in tovora 8+1,
– 1 kos kombi za prevoz oseb 8+1,
– 1 kos kombinirano vozilo za prevoz
oseb in tovora.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 19,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23/2004 sklop A, B: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-33-82,
faks 01/432-40-64.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,455.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-5020/05 z dne 25. 2. 2005. Ponovni javni razpis.
VI.6) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-16331/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala za potrebe Geodetske uprave
Republike Slovenije:
1. Območna geodetska uprava Celje,
2. Območna geodetska uprava Koper,
3. Območna geodetska uprava Kranj,

4. Območna geodetska uprava Ljubljana,
5. Območna geodetska uprava Maribor,
6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota,
7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica,
8. Območna geodetska uprava Novo
mesto,
9. Območna geodetska uprava Ptuj,
10. Območna geodetska uprava Sevnica,
11. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec,
12. Območna geodetska uprava Velenje,
13. Glavni urad.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– za Območno geodetsko upravo Celje
2,000.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Koper
2,500.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Kranj
3,000.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Ljubljana 7,000.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Maribor 1,900.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Murska Sobota 2,000.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Nova
Gorica 2,000.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Novo
mesto 2,000.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Ptuj
1,700.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Sevnica 2,000.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Slovenj Gradec 1,500.000 SIT,
– za Območno geodetsko upravo Velenje 1,500.000 SIT,
– za Glavni urad 5,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 Območna geodetska
uprava Celje: Mladinska knjiga Trgovina
d.d., kontaktna oseba: Vesna Čolič, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-54-00, faks 01/560-54-30, elektronska pošta: info@mk-trgovina.si, internetni
naslov: http://www.mladinska.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,000.000 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 Območna geodetska
uprava Koper: DZS, založništvo in trgovina d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek,
Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47, faks 01/586-71-48,
elektronska pošta: Peter.petkovsek@dzs.si,
internetni naslov: http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 Območna geodetska
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na Brdo 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-25-660, faks 01/24-25-668, elektronska pošta: administracija@extra-lux.si, internetni naslov: www.extra-lux.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,000.000 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 Območna geodetska
uprava Ptuj: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek,
Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47, faks 01/586-71-48,
elektronska pošta: Peter.petkovsek@dzs.si,
internetni naslov: http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,700.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10 Območna geodetska uprava Sevnica: Extra Lux d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Dermastija, Cesta
na Brdo 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-25-660, faks 01/24-25-668, elektronska pošta: administracija@extra-lux.si, internetni naslov: www.extra-lux.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,000.000 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 Območna geodetska
uprava Slovenj Gradec: DZS, založništvo
in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova ulica 2, 1538
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47,
faks 01/586-71-48, elektronska pošta: Peter.petkovsek@dzs.si, internetni naslov:
http://icarus.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 Območna geodetska
uprava Velenje: Mladinska knjiga Trgovina
d.d., kontaktna oseba: Vesna Čolič, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-54-00, faks 01/560-54-30, elektronska pošta: info@mk-trgovina.si, internetni
naslov: http://www.mladinska.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13 Glavni urad: Extra Lux
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Dermastija,
Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-25-660, faks 01/24-25-668,
elektronska pošta: administracija@extralux.si, internetni naslov: www.extra-lux.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 5,900.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 025-7/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– za Območno geodetsko upravo Celje 2,
– za Območno geodetsko upravo Koper
1,
– za Območno geodetsko upravo Kranj
2,
– za Območno geodetsko upravo Ljubljana 2,
– za Območno geodetsko upravo Maribor 2,
– za Območno geodetsko upravo Murska Sobota 2,
– za Območno geodetsko upravo Nova
Gorica 1,
– za Območno geodetsko upravo Novo
mesto 3,
– za Območno geodetsko upravo Ptuj
2,
– za Območno geodetsko upravo Sevnica 3,
– za Območno geodetsko upravo Slovenj Gradec 1,
– za Območno geodetsko upravo Velenje 2,
– za Glavni urad 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-7488/05 z dne 18. 3. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-16339/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00, faks
+386/1/369-62-19.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: UJP-2005.
II.5) Kratek opis: nakup mrežne komunikacijske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižjo ceno, tehnično oceno,
– kadrovske zmogljivosti, ﬁnančno stanje,
– servisne zahteve in dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Nil podatkovne komunikacije d.o.o., Tivolska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,422.892,45 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: SRC.SI d.o.o., Tržaška
116, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,182.193 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Marand d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,013.308,29 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-04/2005/22.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6348/05 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: 6. 6. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-16395/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: Barbara Delak, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12, elektronska pošta: barbara.delak@zd-lj.si, internetni naslov: www.zdlj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-2/2005.
II.5) Kratek opis: RTG ﬁlmi in sredstva
za razvijanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Interexport d.o.o., kontaktna oseba:
Uroš Slamič, inž. rad., Dunajska 139, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-73-50, faks
01/530-73-55, elektronska pošta: info@interexport.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,941.026,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, z dne 18. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-16396/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija Državni zbor, kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-96-81,
faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-1211724/2005-0005.
II.5) Kratek opis: nakup zlagalnega
stroja (z dvema zlagalnima stolpoma glavnim in dodatnim, napravo za šivanje
in zlagalnim koritom) za potrebe tiskarne
Državnega zbora Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 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: B3servis d.o.o., kontaktna oseba: Edi
Kramarič, Mirke 27, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-20-98, faks 01/750-21-99,
elektronska pošta: info@B3servis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,855.900 SIT, ali
najnižja ponudba: 16,855.900 SIT, najvišja
ponudba: 17,660.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
DZ-1211724/2005-0005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 24 z dne 11. 3. 2005,
Ob-7130/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Republika Slovenija Državni zbor
Ob-16491/05
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: Mitja Bensa,
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: 007/2005-MZZ.
II.5) Kratek opis:
Nakup:

– sklop 1: črno-belih laserskih tiskalnikov (60 kosov);
– sklop 2: strežnikov (25 kosov);
– sklop 3: optičnih mrežnih kartic
(75 kosov);
– sklop 4: podnožij za prenosne računalnike (2 kosa).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): sklop 1: 14,4 mio SIT; sklop 2:
39,6 mio SIT; sklop 3: 3,69 mio SIT; sklop 4:
0,06 mio SIT (vse cene so v 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. 1: Simt d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Primec, Industrijska
cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/786-62-00, faks 01/786-42-02, elektronska pošta: info@simt.si, internetni naslov:
http://www.simt.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,821.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 2: 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/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,025.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Marand inženiring d.o.o,
kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, Cesta v
mestni log 33, 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: 1,088.100 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: Simt d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Primec, Industrijska
cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/786-62-00, faks 01/786-42-02, elektronska pošta: info@simt.si, internetni naslov:
http://www.simt.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 007/2005-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 36 z dne 8. 4. 2005,
Ob-9728/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-16494/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Urban Seničar, Šmartinska 55,
p.p. 631, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
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01/478-28-25, faks 01/478-27-75, elektronska pošta: urban.senicar@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA, 93: DL 30.02.13,
DL 30.02.14, DL 30.02.16.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno, pri tiskalnikih ceno + potrošni material.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN03/2005-NRO: Gambit
Trade, d.o.o., kontaktna oseba: Jan Rasiewicz, Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 96,382.624,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN03/2005-NRO: EMG,
d.d., kontaktna oseba: Tomaž Dobnik, Polona Borinc, Aškerčeva 4a, 3310 Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,627.992,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN03/2005-NRO: Avtnta Servis, d.o.o., kontaktna oseba: Bojan
Lavrenčič, Šmartinska 106, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,964.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN03/2005-NRO: Medis,
d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Cestar,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,548.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. JN03/2005-NRO: AskPro,
d.o.o., kontaktna oseba: Amir Hatič, Glonarjeva 1, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,625.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN03/2005-NRO: FMC,
d.o.o., kontaktna oseba: Jože Knez, Letališka 32, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,142.252 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije

Gradnje
Št. 38/15-316/2005
Ob-15975/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Naklo, kontaktna oseba: Drago Goričan, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/277-11-00, faks 04/277-11-11,
elektronska pošta: obcina.naklo1@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.23.31.20-6, dodatni predmeti:
29.81.31.60-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga II ZJN-1-UPB1
– razred 50, skupina 502, podskupina 502,5
– gradnja cest, 502,3 – gradnja mostov.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 38/15-316/2005.
II.5) Kratek opis: dodatna dela pri izgradnji Industrijske ceste Okroglo – Polica, z nadvozom nad železniško progo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega
dobavitelja,
izvajalca
gradnje
ali
ponudnika storitev: javno naročilo št.
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38/15-316/2005: Primorje d.d., kontaktna
oseba: Dušan Rustja, inž. grad., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/369-00-00, faks 03/369-02-10,
elektronska pošta: primorje@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,850.200,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 5. 2005.
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: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Enotni programski
dokument Slovenije 2004-2005, ukrep 1.4.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Občina Naklo
Št. 35101-0135/2004-47/03 Ob-16011/05
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: mag. Boris Gabrič, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/23-73-135,
faks 04/23-73-167, elektronska pošta: boris.gabric@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: sanacija srednjeveškega mestnega obzidja na parceli št.
164/2 in lovskega dvorca na parceli št.
140, k.o. Kranj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 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. 35101-0135/2004-47/03:
Saning international d.o.o., kontaktni osebi: Matjaž Prezelj, gr. teh., Senad Bešo,
dipl. inž. grad., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/204-13-85, faks
04/204-23-23, elektronska pošta: Saning.international@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,174.890 SIT.
Valuta: 60 dni.
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:
23. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-4505/05 z dne 18. 2. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 5. 2005.
Mestna občina Kranj
Ob-16172/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bovec, kontaktna oseba: Milojka Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, Slovenija, tel. 05/384-19-00, faks
05/384-19-15, elektronska pošta: Obcina.gospodarstvo@bovec.si, internetni naslov: www.bovec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste
Čezsoča–Jablanca v dolžini 3200 m.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,178.000 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. 403-08-03/05-1: CPG
d.d. Nova Gorica, Prvomajska 52, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-58-00,
faks 05/335-58-48, elektronska pošta: info@cpg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,568.915,19 SIT;
najnižja ponudba 25,568.915,19 SIT, najvišja ponudba 29,331.705 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: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10315/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Občina Bovec
Št. 110-1/05
Ob-16177/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.40.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00003.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija voziščne konstrukcije in objektov na odseku
avtoceste A2/0022 Grosuplje–Ivančna
Gorica; 1. sklop od km 3,900 do km 7,000
in 2. sklop od km 0,800 do km 3,900.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 765,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V. CP Ljubljana d.d. Ljubljana+Strabag AG
za sklop 1, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 233,653.070,46
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: J.V. SCT d.d. Ljubljana+Primorje d.d.
Ajdovščina za sklop 2, Slovenska 56, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 354,188.188,55 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00003.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 10/05 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: 3. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.40.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00575.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija voziščne konstrukcije na AC A1 odseku 0037
Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice
od km 2,900 do km 4,500.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 72,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
CP Maribor d.d., Maribor, Iztokova 30, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,396.255,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00575.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 10/05 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: 3. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/05
Ob-16179/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.40.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00010.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija voziščne konstrukcije na odseku AC A2/0015
Brdo–Kozarje od km 0,000 do km 2,400
in na odseku AC A2/0616 Kozarje–Vič od
km 0,560 do km 0,930.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 248,000.000 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: SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 187,366.151,28 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00018.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 10/05 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: 3. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-16180/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.40.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00018.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija voziščne konstrukcije na odseku HC H2/0032
rondo Pesnica-Maribor od km 0,000 do
km 3,600 in na H2/0130 priključek Pesnica od km 0,000 do km 0,200.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 375,000.000 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:
CM Celje d.d., Celje, Lava 42, 3000 Celje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 241,496.594,13 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00018.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 10/05 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: 3. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-16182/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

Stran

Ob-16228/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-48-600,
faks 01/23-48-630, elektronska pošta: slavko.prelog@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/05.
II.5) Kratek opis: adaptacija in izgradnja prizidka k obstoječemu objektu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/05: Obnova Kočevje
d.o.o., kontaktna oseba: Franci Rupnik, Trg
Sv. Jerneja 4, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/89-53-672, faks 01/89-53-673, elektronska pošta: info@obnova-kocevje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,560.538,90 SIT;
najnižja ponudba 24,560.538,90 SIT, najvišja ponudba 30,752.666,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 36 z dne 8. 4.
2005, Ob-9388/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-16245/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_011.
II.5) Kratek opis: obnove prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-11706/05: Kovinar
Gradnje ST d.o.o., kontaktna oseba: Jože
Gračnar, Sp. Plavž, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-07-00, faks 04/581-07-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,728.321,90 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:
6. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11706/05 z dne 29. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Storitve
Ob-16064/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni Holding Ljubljana, d.o.o., kontaktna
oseba: Vili Erveš, Dalmatinova ul. 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 474-08-27, faks
474-08-11, elektronska pošta: vili.erves@jhlj.si, internetni naslov: http://jh-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 9.
II.5) Kratek opis: storitev revidiranja računovodskih izkazov Javnega Holdinga
Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih podjetij za leto 2005, ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za
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obdobje januar-september 2005 za Javni
Holding Ljubljana, d.o.o. in povezana javna podjetja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 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: javno naročilo št. JN-01-2005POG: Deloitte & Touche Revizija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Lidija Jezernik, Dunajska c. 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
307-28-00, faks 307-29-00, elektronska
pošta: ljezernik@deloittece.com, internetni
naslov: http://www.deloittece.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,445.000 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:
29. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Javni Holding Ljubljana, d.o.o.
Ob-16174/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-106, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1, ZJN-1, Priloga I A
– storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: slikopleskarstvo,
2. sklop: zidarstvo – keramičarstvo,
3. sklop: elektroinštalaterstvo,
4. sklop: talne obloge – tapetništvo,
5. sklop: steklarstvo,
6. sklop: inštalaterstvo – ključavničarstvo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 in 2: Gradia gradbeno
podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Balek,
Zabukovica 87, 3302 Griže, Slovenija, tel.
03/57-19-221, faks 03/71-00-681, elektronska pošta: gradia@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 7,139.333,34

SIT, najvišja ponudba: 15,475.400 SIT (javno
naročilo št. 1); najnižja ponudba: 6,586.000
SIT, najvišja ponudba: 19,365.164 SIT (javno naročilo št. 2).
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. 3: Elektro Kovačič,
d.o.o., kontaktna oseba: Jože Kovačič, Kašova ulica 2, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/57-73-535, faks 03/57-73-535, elektronska pošta: elekovacic@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,369.200
SIT, najvišja ponudba: 3,112.800 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. 5: Splošno steklarstvo in
uokviranje slik »Nevenka«, Nevenka Lazič s.p., kontaktna oseba: Nevenka Lazič,
Arclin 21/b, 3211 Škofja vas, Slovenija, tel.
03/781-24-73, faks 03/781-24-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,097.500
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. 6: Štraus Igor s.p., montaža, varjenje, izolaterstvo, barvanje, kontaktna oseba: Igor Štraus, Dolenjska vas 167,
3312 Prebold, Slovenija, tel. 031/330-477,
elektronska pošta: igor.straus@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 824.500
SIT, najvišja ponudba: 1,351.450 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
1. sklop: 4,
2. sklop: 3,
3. sklop: 5, od tega 3 pravilne,
4. sklop: 0,
5. sklop: 1,
6. sklop: 4, od tega 3 pravilne.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4.
2005, Ob-10348/05, št. 181/05, stran 2830
in 2831.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje javnega naročila: od 1. 6. 2005 do 31. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 6. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-16329/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila, kontaktna oseba: Alenka Mihelčič, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-06,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: alenka.mihelcic@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/312366.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje, produkcija, spreminjanje in dopolnjevanje programske opreme informacijskega projekta Inšpektorata Mestne uprave Mestne
občine Ljubljana »ArcInspect« na artibutnem delu podatkovnih baz v okolju
ORACLE in graﬁčnem delu v okolju GIS
(ArcView in/ali ArcInfo) za potrebe Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave, Inšpektorata, s sedežem na Proletarski 1,
1000 Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,520.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/312366: skupna ponudba ponudnikov: EBRA družba za elektro,
biološke in računalniške storitve d.o.o., kontaktna oseba: Miran Šumer, Cesta 5. maja
3e, 1370 Logatec, Slovenija in SQN računalniški inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Kalanj, Cesta v Gorice 38, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena:
– vzdrževanje in produkcija 12.000
SIT/uro z DDV in
– spreminjanje in dopolnjevanje programa 16.800 SIT/uro.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-594/04-20.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za ﬁnance,
Služba za javna naročila

Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 01/300-99-07, faks 01/300-99-37, internetni naslov: http://www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2005-DARS.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje projektnega informacijskega sistema - PIS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
gradbeništvo, kontaktna oseba: Jure Velkavrh, Jamova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-85-00, elektronska pošta:
pti@fgg.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 46,250.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2005-DARS.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
DARS d.d.

Ob-16330/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila, kontaktna oseba: Alenka Mihelčič, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-04,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: alenka.mihelcic@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/312365.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje, produkcija, spreminjanje in dopolnjevanje obstoječe programske opreme »Občinsko
redarstvo«, sestavljene iz programskih
orodij Corel Paradox 9 in delujoče na
podatkovni bazi ORACLE, z dograditvijo
za potrebe mestne inšpekcije in mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana,
Mestne uprave, Inšpektorata, s sedežem
na Proletarski 1, 1000 Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,640.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/312365: skupna ponudba ponudnikov: eTrust d.o.o., kontaktna
oseba: Marjeta Šcavnicar, Ulica talcev 2,
3310 Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena:
– vzdrževanje in produkcija 10.200
SIT/uro,
– spreminjanje in dopolnjevanje programa 10.560 SIT/uro,
– ter dograditev računalniškega programa za potrebe mestne inšpekcije 10.200
SIT/uro.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-594/04-21.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za ﬁnance,
Služba za javna naročila
Ob-16391/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Anton Žagar,

Stran

Ob-16493/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Urban Seničar, Šmartinska
55, p.p. 631, SI-1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01 4782825, faks 01 4782775, elektronska pošta: urban.senicar@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPC, 92: 84990 in
84100.
II.5) Kratek opis: microsoft partner –
support.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 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. JN05/2005-PJS: Skupina
Atlantis, d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba:
Goran Đurič, Šlandrova 2, SI-1231 Ljubljana
Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,398.880 SIT.

Stran
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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:
25. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo se je oddalo
po 5. točki prvega odstavka 20. člena ZJN.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 6. 2005.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije
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sion of ﬁfth point of clause 2.4.10 or 5.3.10
of »Practical Guide to contract procedures
ﬁnanced from the EC general budget in the
context of external action« (PRAG), which
states that the award procedure may be
cancelled where »there have been irregularities in the procedure, in particular where
these have prevented fair competition«.
The irregularity, which occurred in the
award procedure of a subject, is violation
of the conﬁdentiality principle, since in the
award procedure the data about work and
decisions of the evaluation commission
were mediated to the public.
Because the stated irregularity of the
award procedure cannot be annulled in other way, the Contracting Authority cancels
the award procedure as a whole. The Contracting Authority will launch a new tender
procedure.
Municipality of Sevnica

Mednarodni razpisi
Št. 17/05

Ob-16482/05

Razveljavitev razpisa
za izbor gradbenih del
Čiščenje odpadnih voda povodja
spodnje Save – Čistilna naprava in
kanalizacijski sistem Sevnica, Slovenija
1. Številka objave: EuropeAid/119543/
D/W/SI.
2. Datum objave: 23. april 2004.
3. Program: ISPA.
4. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, SI-8290 Sevnica, Slovenija.
5. Število prejetih ponudb: 4.
6. Dodatne informacije: odločitev naročnika, da se razveljavi predmetni postopek oddaje javnega naročila, temelji na določbi pete
alineje točke 2.4.10 oziroma 5.3.10. »Practical Guide to contract procedures ﬁnanced
from the EC general budget in the context of
external action« (PRAG), ki določa, da je postopek javnega naročila mogoče razveljaviti,
»če je prišlo do nepravilnosti v postopku, še
posebej v primerih, ko je bila zaradi takšnih
nepravilnosti ovirana poštena konkurenca«.
Nepravilnost, do katere je prišlo v predmetnem postopku, je kršitev načela zaupnosti, saj so bili tekom postopka ocenjevanja
prejetih ponudb javnosti posredovani podatki o delu in odločitvah komisije.
Ker navedene nepravilnosti postopka naročnik ne more odpraviti na drugačen način,
v celoti razveljavlja predmetno javno naročilo. Naročnik bo postopek oddaje javnega
naročila ponovil.
Občina Sevnica
Št. 17/05

Ob-16483/05

Cancellation of works tender procedure
Wastewater treatment of down stream
Sava river basin – WWTP and sewage
system Sevnica, Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
119543/D/W/SI.
2. Publication date: 23rd April 2004.
3. Programme: ISPA.
4. Contracting Authority: Municipality of
Sevnica, Glavni trg 19a, SI-8290 Sevnica,
Slovenia.
5. Number of tenders received: 4.
6. Explanation: The decision of the Contracting Authority to cancel the award procedure of a subject is based on the provi-

Javni razpisi
Ob-16499/05
Popravek
V javnem razpisu za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, objavljenem
v Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005, se pod št.
32/2005, Ob-15419/05, rok, v katerem lahko
ponudnik umakne ponudbo, pravilno glasi:
do vključno 20. 6. 2003.
Občina Pesnica
Št. 316-16/2005
Ob-16235/05
Na podlagi navedbe 5. točke javnega
razpisa v Ur. l. RS, št. 26-28/05 z dne 18. 3.
2005, Ob-7506/05, objavljamo zaključek
javnega razpisa z naslednjo vsebino:
1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor.
2. Naslov izvajalca razpisa: Dimičeva 12,
Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91,
info.aure@gov.si, www.gov.si/aure.
3. Vrsta in obseg javnega razpisa: javni
razpis za ﬁnančne spodbude investicijskim
ukrepom za energetsko izrabo lesne biomase v gospodinjstvih za leto 2005 v obsegu
sredstev 50,000.000 SIT.
4. Prejemniki nepovratnih sredstev: za
prvo in drugo odpiranje v mesecu aprilu in maju 2005 je strokovna komisija po
ocenjevanju vlog podala predlog ﬁnančnih
spodbud prosilcem popolnih vlog po zaporedju predloženih vlog v skupni višini
43 mio SIT.
Za tretje odpiranje v mesecu juniju, ki
se je začelo vršiti 2. junija, smo prejeli 26
vlog, kar proporcionalno ustreza za porabo
vseh razpisanih sredstev, zato objavljamo
zaključek razpisa.
Prejemniki nepovratnih sredstev bodo
objavljeni na spletni strani soﬁnancerja www.gov.si/aure oziroma ministrstva
www.gov.si/mop.
5. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 6. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-16405/05
Krepitev izbranih tehnoloških centrov
2003/004-938-15
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo

Nacionalni program PHARE 2003
Krepitev izbranih tehnoloških centrov
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo zbira predloge za podporo aktivnosti raziskav in razvoja infrastrukture Tehnoloških centrov v Sloveniji. Projekt je podprt s ﬁnančno pomočjo programa Evropskih
skupnosti Nacionalnega programa PHARE
2003. Celotne smernice za predlagatelje so
na voljo za ogled na Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 3,
1000 Ljubljana in na naslednjem internet naslovu: www.mvzt.gov.si. Skrajni rok za oddajo
predlogov je 4. julij 2005 ob 12. uri.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 316-72/2005
Ob-16142/05
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 ﬁnančne spodbude investicijskim
ukrepom za energetsko izrabo lesne
biomase za pravne osebe in samostojne
podjetnike posameznike za leto 2005
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana (v
nadaljevanju: soﬁnancer).
2. Predmet razpisa: soﬁnancer za leto
2005 v obliki nepovratnih sredstev ﬁnančno
spodbuja izvedbo investicijskih ukrepov (v
nadaljevanju: investicij) za energetsko izrabo lesne biomase – vgradnjo kurilnih naprav
na lesno biomaso. Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, ki so
navedeni v uradni objavi in razpisni dokumentaciji in imajo uradni sedež na ozemlju
Republike Slovenije.
3. Pogoji in merila razpisa
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih
sredstev je popolna vloga. Za formalno popolnost mora vloga vsebovati izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec vloge z zahtevanimi
podatki o investitorju in planirani investiciji ter
dodatne dokumente ali njihove fotokopije, kot
to izhaja iz razpisne dokumentacije.
Višina nepovratnih sredstev za investicije, ki izpolnjujejo osnovni pogoj, znaša 20%
upravičenih stroškov investicije.
Višina nepovratnih sredstev se lahko poveča (bonus):
– za nadaljnjih 10% upravičenih stroškov
investicije, če bo investicija nadomestila dosedanjo uporabo fosilnih goriv z lesno biomaso, ali/in
– za nadaljnjih 10% upravičenih stroškov
investicije, če bo investicija oskrbovala s toploto daljinski sistem ogrevanja, ali/in
– za nadaljnjih 10%, kolikor je prejemnik
sredstev malo oziroma srednje veliko podjetje, to je gospodarska družba, ki ima manj
kot 250 zaposlenih in katere letni promet
ne presega 50 milijonov EUR oziroma ka-
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tere bilančna vsota ne presega 43 milijonov
EUR, ali/in
– za nadaljnjih 10% v primeru, da bo
proizvodnja energije iz te naprave edini vir
oskrbe s toplotno energijo na zaokroženem
območju.
Za pridobitev višjih nepovratnih sredstev
(bonus) morajo prosilci dodati še dodatne
dokumente ali njihove fotokopije, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije.
V skladu z 12. členom Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije (Ur. l. RS, 49/03, 38/05) pomenijo
upravičeni stroški investicij tiste povečane
stroške investicij, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov energije in s tem bistveno
prispevajo k zniževanju emisij toplogrednih
plinov v primerjavi s stroški klasične proizvodnje energije iste moči.
Sistem daljinskega ogrevanja v tem razpisu predstavlja sistem toplovodnega daljinskega ogrevanja iz centralne kotlovnice
na lesno biomaso, katerega višina investicije, na katero se nanaša dodelitev sredstev
na osnovi javnega razpisa, je manjša od
80,000.000 SIT obenem pa se iz sistema, ki
je predmet ponudbe na razpis, na trgu proda
več kot 50% letno proizvedene toplote nepovezanim kupcem. Planirano prodajo toplotne energije prosilec dokazuje s kopijami
podpisanih pogodb s posameznimi kupci. V
primeru, da je sistem daljinskega ogrevanja
v lasti lokalne skupnosti, ni potrebno, da je
izpolnjen pogoj 50% prodaje toplote na trgu
nepovezanim kupcem.
V primeru izgradnje soproizvodnje toplote in električne energije z izrabo obnovljivih
virov energije se upravičeni stroški investicije določijo pri parametrih toplotne oskrbe.
Dopolnitev formalno nepopolne vloge bo
prosilcem omogočena samo enkrat. Vsaka
nepopolna ali neustrezno dopolnjena vloga
bo zavržena.
Zaključene investicije, investicije s prototipno in rabljeno opremo ter napravami
niso upravičene do dodelitve nepovratnih
sredstev.
V primeru fazne gradnje se lahko ﬁnancira le tisti del investicije, ki se še ni začel
izvajati.
Prosilci ne smejo imeti neizpolnjenih obveznosti iz naslova morebitnih dosedanjih
pogodb z Ministrstvom za okolje in prostor.
V skladu z 11. členom Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije (Ur. l. RS, 49/03, 38/05) do spodbud
za izvedbo investicijskih projektov učinkovite
rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in sistemov daljinskega ogrevanja niso
upravičene gospodarske družbe, ki prejemajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, in gospodarske
družbe iz sektorja kmetijstva in ribištva.
Najvišje vrednosti nepovratnih sredstev
pomenijo skupno višino prejetih ﬁnančnih
spodbud in so vsota vseh oblik pomoči, ki jih
prejemnik pridobi iz državnega proračuna ali
proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za konkretno investicijo.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago
Za proračunsko leto 2005 so sredstva v
višini 168,000.000 SIT zagotovljena na proračunski postavki 5541 Operativni program
izkoriščanja biomase proračuna RS za leto
2005 (Ur. l. RS, 130/03), za proračunsko
leto 2006 so sredstva v okvirni višini do
50,000.000 SIT zagotovljena v skladu z 21.
členom Zakona o izvrševanju proračuna za

kazila o namenski porabi sredstev so računi
v višini vrednosti investicije, na katero se
nanaša dodelitev sredstev po pogodbi na
osnovi javnega razpisa, ter potrdila o plačanih računih v višini razlike med vrednostjo
investicije, na katero se nanaša dodelitev
sredstev po pogodbi na osnovi javnega razpisa, ter pogodbenim zneskom, ki ga dodeli
soﬁnancer.
9. Razpisna dokumentacija je na voljo
na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. Prosilci jo
lahko naročijo pisno po pošti, po faksu na
številko 01/300-69-91 ali po elektronski pošti
na naslov: jani.turk@gov.si, do roka, ki velja
za predložitev vlog. Razpisna dokumentacija bo dosegljiva tudi na spletnih straneh
www.gov.si/mop in www.gov.si/aure
10. Dodatne informacije o razpisu posreduje Jani Turk, tel. 01/300-69-90, vsak dan
med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za okolje in prostor

leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, 130/03) na proračunski postavki 5541 Operativni program
izkoriščanja biomase.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev za proračunsko
leto 2005 po zaporedju predloženih popolnih
vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega
žiga).
V primeru, da podatek o minuti predložitve na pošti ne bo razviden iz poštnega žiga,
se bo kot čas predložitve vloge upoštevala
ura predložitve razvidna iz poštnega žiga. V
primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne
bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru
prispetja večjega števila vlog z enakim časom oddaje, se bodo vloge uvrstile v vrstni
red s komisijskim žrebom.
Soﬁnancer bo pri sklepanju pogodb
upošteval razpoložljiva sredstva v proračunu za leto 2005. Kolikor bo vsota izračunanih nepovratnih sredstev za prosilce,
ki izpolnjujejo pogoje, presegla razpisana
sredstva v proračunu za leto 2005 največ
za 20%, bodo vsem prosilcem nepovratna
sredstva znižana za sorazmerni delež. Pri
večjem preseganju izračunanih nepovratnih
sredstev pa bodo nepovratna sredstva dodeljena vlogam po vrsti predložitve do porabe razpisanih sredstev za leto 2005. Zadnji
obravnavani vlogi, pri kateri bodo sredstva
iz proračuna za leto 2005 dokončno dodeljena, vendar pa ne bodo zadoščala za celoten
znesek izračunanih dodeljenih sredstev, se
lahko razlika do celotnega zneska, po dogovoru s prosilcem, dodeli iz proračuna za leto
2006 v okviru razpisanih sredstev.
5. Predvideno obdobje porabe sredstev:
za sredstva iz proračuna RS za leto 2005 do
konca leta 2005, za sredstva iz proračuna
RS za leto 2006 do konca leta 2006.
6. Rok za predložitev vlog je 1. julij 2005
(datum, ura, minuta poštnega žiga).
Vloge, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, pošljite po pošti – priporočeno,
po možnosti oddati na terminalu, ki je opremljen za strojno sprejemanje vlog, tako da
bo iz poštnega žiga razviden datum, ura
in minuta oddaje vloge – v zaprti ovojnici
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno označen
pripis "Vloga OPEILB-I 2005 – Ne odpiraj!",
v levem zgornjem kotu mora biti naveden
polni naslov prosilca.
Neustrezno dostavljene ali označene
vloge ne bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
prosilcem.
7. Odpiranje, po zaporedju predloženih
vlog do roka za predložitev (datum, ura,
minuta poštnega žiga), bo začela izvajati
komisija soﬁnancerja v ponedeljek, 11. julija
2005. Odpiranje ne bo javno in bo potekalo
v prostorih Ministrstva za okolje in prostor,
Dimičeva 12, Ljubljana.
8. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v
roku 90 dni od dneva odpiranja vloge. Prosilci, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni od
prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo
za dodelitev sredstev.
Nepovratna sredstva bodo prejemnikom
nakazana na podlagi izstavljenega zahtevka
za nakazilo sredstev, kateremu bodo priložena dokazila o namenski porabi sredstev, ter poročila o opravljenih aktivnostih,
za katere je porabil pogodbeni znesek z
informacijo o namenski porabi sredstev. Do-
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju:
ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
na podlagi prve alinee 1. člena, tretje alinee
3. člena, v zvezi z 6. in 17. členom Uredbe
o programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti
2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 45/04 in
10/05 – v nadaljevanju: Uredba), objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev za
izvedbo komasacij za leti 2005 in 2006
I. Predmet javnega razpisa.
Predmet javnega razpisa so komasacije,
opredeljene na podlagi predpisa, ki ureja
kmetijska zemljišča in so po namenu:
1. ali posledica izgradnje infrastrukturnih
objektov (železniških prog, avtocest, vodnih
zadrževalnikov, itd.), za tisti del, ki presega
obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno
zaključeno celoto tega območja ali
2. so na območju izgradnje namakalnih
sistemov oziroma drugih agrarnih operacij ali
3. se na določenem območju uvajajo prvič ali
4. so na območjih, kjer so pravnomočno
zaključeni postopki denacionalizacije ali pa
5. so na območjih z izrazito neugodno
posestno strukturo (več kot 2 parceli na
ha).
Podpora za izvedbo komasacij je določena skladno z 6. členom Uredbe, višina
sredstev pa je določena v Odloku o višini
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunski leti 2005 in 2006 (Uradni list
RS, št. 45/05 – v nadaljevanju: Odlok), na
proračunski postavki 2430 – Komasacije in
sanacija nedokončanih komasacij (v nadaljevanju p. p. 2430).
Višina sredstev za ta namen za leto 2005
je do 234,299.600 SIT, za leto 2006 pa do
104,332.800 SIT. V primeru prerazporeditve
sredstev na p.p. 2430 se višine sredstev za
ta namen ustrezno poveča.
ll. Upravičenci
Upravičenci do sredstev iz I. poglavja
tega javnega razpisa so občine, v katerih
se bodo izvajale komasacije, končni koristniki učinka državne pomoči pa so lastniki
zemljišč.
III. Pogoji za dodelitev sredstev

Stran

4404 /

Št.

56 / 10. 6. 2005

Vlagatelj mora:
1. vložiti vlogo na razpisnem obrazcu št.
1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije
z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki
so v njej navedene,
2. predložiti pravnomočno odločbo o
uvedbi komasacijskega postopka,
3. predložiti kopijo zemljiško-katastrskega načrta z izrisanimi predvidenimi mejami
komasacijskega območja in prikazom obstoječega lastninskega stanja,
4. predložiti izvleček iz planskega akta
lokalne skupnosti, ki se nanaša na komasacijsko območje,
5. predložiti predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, ki ga sestavljata tekstualni del in graﬁčni del,
6. predložiti primerjalno analizo komasacije,
7. predložiti izjavo vlagatelja, da prevzema pravice, obveznosti in odgovornosti, ki
izhajajo iz investitorstva komasacije,
8. predložiti izjavo vlagatelja o zagotovitvi
sredstev za posledično nastalo infrastrukturo,
predvideno v idejni zasnovi komasacije,
9. predložiti dokazila, da so bila dela ponujena v izvedbo v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila ter veljavno pogodbo,
sklenjeno med vlagateljem in izbranim izvajalcem, v kateri se izvajalec zavezuje, da
bo opravil tudi možna geodetska in ostala
operativna dela ter dopolnitve elaboratov
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komasacijskega postopka, ki bodo potrebna
v fazi reševanja pritožb do pravnomočnosti
odločbe o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada,
10. predložiti dokazila, da bodo operativna in geodetska dela na komasacijskih
območjih izvajala geodetska podjetja, ki so
vpisana v imenik geodetskih podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
11. predložiti ﬁnančno konstrukcijo pokrivanja stroškov,
12. predložitev celostne ureditve območja po izvedeni komasaciji, izdelane s strani
krajinskega arhitekta.
IV. Omejitve
Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti
namen samo enkrat.
Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj
območja Republike Slovenije.
V. Upravičljivi stroški
Upravičljivi stroški za ta ukrep so geodetska dela, sodni in upravni stroški.
VI. Finančni pogoji za dodelitev sredstev:
Delež dodeljenih sredstev znaša 100%
upravičljivih stroškov do porabe sredstev.
Sredstva se izplačajo na osnovi zahtevka
za izplačilo sredstev. Zahtevku za izplačilo
sredstev mora upravičenec priložiti originalne račune oziroma začasne ali končno situacijo, potrjeno (z žigom in pripisom, da so

dela opravljena) od zastopnika upravičenca
in osebe, določene za nadzor nad izvajanjem del ter poročilo o opravljenem delu.
VII. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe bo določena s pogodbo. Zahtevke za izplačilo, z ustreznimi prilogami, morajo upravičenci predložiti na ARSKTRP najkasneje
do 20. 11. 2006.
VII. Merila in ocene vlog
Merila:
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. urejanja območij, ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniške
proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki
itd); za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov,
vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja;
2. komasacij, ki se na določenem območju uvajajo prvič;
3. urejanja območij, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije;
4. komasacij, ki so na območju izgradnje
namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij;
5. urejanja območij z izrazito neugodno
posestno strukturo (več kot 2 parceli/ha) v
smislu racionalizacije in optimalizacije kmetijske proizvodnje.

Ocene:

1.) Urejanje območij, ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja
smiselno zaključeno celoto tega območja
Točke 0–10
10 – območje, ki je posledica urejanja infrastrukturnega
objekta,
0 – območje ni posledica urejanja infrastrukturnih objektov

2.) Komasacije, ki se na določenem območju uvajajo
Točke 0 - 30
30 – prvič in je odločba o uvedbi komasacije postala pravnomočna do 31.12. 2003,
10 – prvič in je odločba o uvedbi komasacije postala pravnomočna po 1.1.2004,
0 – drugič

3.) Urejanje območij, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije

4.) Komasacije, ki so na območju izgradnje namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij;

Točke 0 – 10

Točke 0-10

10 – na komasacijskem območju je pravnomočno zaključenih več kot 0,1 denacionalizacijskih primerov na 1 ha
5 – na komasacijskem območju je pravnomočno zaključenih manj oz. 0,1 denacionalizacijskih primerov na
1 ha
0 – postopki denacionalizacije niso zaključeni oz. denacionalizacija ni bila uvedena

10 – izgradnja namakalnih sistemov
5 – druge agrarne operacije
0 – na območju se ne izvajajo agrarne operacije

5.) Urejanje območij z izrazito neugodno posestno strukturo
(več kot 2 parcele/ha) v smislu racionalizacije in optimalizacije kmetijske proizvodnje
Točke 0-20
20 – nad 13,0 parcel/ha
18 – nad 11,0 – 13,0 parcel/ha
16 – nad 9,0 – 11,0 parcel/ha
14 – nad 6,0 – 9,0 parcel /ha
10 – nad 4,0 – 6,0 parcele/ha
6 – nad 2,0 – 4,0 parcele/ha
0 – do 2,0 parcele/ha
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Št.

Vlagatelj lahko doseže največ do 80 točk.
Financirane bodo vloge, ki bodo na podlagi
ocenjenih meril dosegle najmanj 10 od 80
možnih točk. Prednost pri dodelitvi sredstev
bodo imele vloge z večjim številom točk do
porabe sredstev. Kolikor bodo pri ocenjevanju dve ali več vlog dosegle isto število točk,
bodo imele prednost pri izbiri tiste vloge, ki
bodo zbrale večje število točk pri posameznem merilu po naslednjem vrstnem redu:
1. komasacija se na določenem območju
uvaja prvič,
2. urejanja območij z izrazito neugodno
posestno strukturo (več kot 2 parceli/ha) v
smislu racionalizacije in optimalizacije kmetijske proizvodnje,
3. urejanja območij, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije,
4. urejanja območij, ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniške
proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki
itd); za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov,
vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja,
5. komasacij, ki so na območju izgradnje
namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij.
Kolikor tudi na podlagi tega vrstnega
reda ne bo mogoče izbrati vlog, se bo kot
dodaten kriterij za izbor uporabila najnižja
cena izvedbe del na hektar.
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim
številom točk do porabe sredstev. Vloge z
nižjim številom točk bodo zavrnjene.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 11. 7. 2005. vsak delavnik med
9. in 10. uro, vsako sredo pa tudi med 14.
in 15. uro v sobi št. 418 na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160 ali na elektronskem naslovu: Metka.Cerjak@gov.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba je
Metka Cerjak, tel. št. 01/478-93-50, ki je dosegljiva vsak delavnik med 10. in 11. uro.
IX. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 11. 7. 2005
(velja poštni žig).
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis komasacije – 2430«.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 14. 7. 2005 ob 10. uri, v sejni sobi št.
A1, pritličje, na ARSKTRP. Odpiranje vlog
ni javno. Prispele vloge bo pregledala in
strokovno ocenila komisija, ki jo za ta namen imenuje direktor ARSKTRP, v soglasju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok
dopolnitve je 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj
v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi

– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli
kandidatu, ki je dosegel pomembne in v
javnosti potrjene rezultate na področju organizacijskega ali strokovnega dela v športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa se podeli tudi v primeru, če je
kandidat najmanj deset let deloval v športu
in z organizacijskim delom razvijal množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosegal vidne uspehe v športu.
2. Pomemben tekmovalni dosežek v
športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu lahko prejme športnik ali
športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih
mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo
Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali
evropske uradne športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko
prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se
lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20
let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli
segmenta športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene panoge oziroma športa
v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji lahko prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji se lahko
podeli, če je kandidat:
– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s
svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
Predlog za podelitev priznanja Stanka
Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu,
ki ga zainteresirani lahko dobijo na spletnih
straneh ministrstva: www.mss.si, oziroma
dvignejo na Ministrstvu za šolstvo in šport,
Direktorat za šport, Kotnikova 38, Ljubljana.
Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,

vse vloge, vložene v nepravilno opremljenih
ovojnicah.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah direktor ARSKTRP, v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka, z odločbo.
Zoper odločbo je možna pritožba v roku
15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja,
Št. 90-4/2005

Ob-16208/05

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka za
leto 2005
Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih
(Uradni list RS, št. 56/94) in Pravilnika o delu
Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj
(Uradni list RS, št. 46/98) pozivamo organe
in organizacije na področju športa (Olimpijski
komite Slovenije – Združenje športnih zvez,
nacionalne in druge športne zveze, športna
društva), druge organizacije ter posameznike,
da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj
Stanka Bloudka za leto 2005.
Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za
delo in dosežke na področju športa. Odbor
za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako
leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
A) Bloudkove nagrade se podeljujejo
za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija v
Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosega vidne uspehe.
2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni
dosežek lahko prejme posameznik ali športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne
federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se
lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
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2. ime in priimek, datum rojstva in naslov
kandidata za priznanje, če gre za ﬁzično
osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje,
če gre za organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,
8. podpis predlagatelja in žig organizacije.
Pisni predlogi za priznanje morajo biti
poslani v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, s pripisom “za priznanja Stanka Bloudka” in sicer najkasneje do petka
30. septembra 2005.
Vlagatelje prosimo, da elektronski izvod
izpolnjenega obrazca obvezno pošljejo na
e-naslov: zoran.verovnik@gov.si.
Predlagatelje obveščamo, da bomo
upoštevali le predloge, ki bodo poslani v
skladu z razpisom do predpisanega roka.
Predlogi se štejejo za pravočasne tudi v
primeru, če so bili zadnji dan predpisanega
roka oddani priporočeno na pošti.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-16243/05
Na podlagi 5. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94 in 59/01), 15. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št.
96/00 in 85/02), Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03
in 16/04) in 101. člena v zvezi s 114. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 6.
člena Pravilnika o izvedbi javnega razpisa
in javnega poziva (Uradni list RS, št. 6/03
in 97/03), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje koprodukcijskih
projektov za leto 2005
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, Ljubljana
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je: soﬁnanciranje koprodukcijskih projektov za leto 2005 v
okviru programskih sklopov:
– ﬁnančna koprodukcija,
– umetniška koprodukcija.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
28,000.000 SIT.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega razpisa:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji
registrirane za opravljanje dejavnosti s področja ﬁlmske in video dejavnosti ter ﬁzične
osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, registrirane za opravljanje ﬁlmske
in video dejavnosti (v nadaljevanju: slovenski producent).
3.2. Za sredstva Filmskega sklada lahko
kandidira projekt, kjer bosta udeležena najmanj dva producenta s sedežem v različnih
državah, od katerih mora biti eden slovenski
producent.
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3.3. Za soﬁnanciranje lahko kandidira in
pridobi ﬁnančna sredstva projekt, v katerem
skupni slovenski delež dosega minimalno
10% in maksimalno 49,99% pri multilateralnih koprodukcijah in najmanj 20% in maksimalno 49,99% pri bilateralnih koprodukcijah
v predloženi ﬁnančni konstrukciji projekta in
v zaključeni ﬁnančni konstrukciji projekta.
3.4. Za soﬁnanciranje lahko kandidira
samo projekt, katerega slovenski producent
bo zagotovil porabo produkcijskih sredstev
v Republiki Sloveniji v višini dodeljenih sredstev s strani Filmskega sklada.
3.5. Slovenski producent lahko prijavi največ dva projekta »umetniške koprodukcije« ali največ dva projekta »ﬁnančne
koprodukcije« ali en projekt »umetniške
koprodukcije« in en projekt »ﬁnančne koprodukcije«. Kolikor slovenski producent prijavi
več projektov, pristojna oseba za odpiranje
zavrže kasneje odprte vloge, ki presegajo
cenzus prejšnjega stavka.
3.6. Predlagatelj lahko kandidira samo
s projektom, ki ni namenjen marketingu in
ekonomski propagandi.
3.7. Predlagatelj ne sme kandidirati s
projekti očitno pornografske narave, s projekti, ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti,
ki odkrito žalijo človeško dostojanstvo.
3.8. Predlagatelj, ki je z istim projektom
kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
javnem razpisu Filmskega sklada.
3.9. V postopku za zbiranje predlogov za
soﬁnanciranje projektov lahko kandidira in
pridobi sredstva slovenski producent, ki je
izpolnil vse zapadle pogodbene in ﬁnančne
obveznosti do Filmskega sklada.
4.0. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku
in v angleškem jeziku, v kolikor je tako določeno med obveznimi prilogami.
4. Merila in kriteriji: pri izboru projektov
bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije
določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih
za izbor koprodukcijskih projektov (Ur. l. RS,
št. 135/04).
4.1. Kriteriji za izbor »umetniške koprodukcije«
Pri ocenjevanju projektov » umetniške
koprodukcije« bo strokovna komisija upoštevala naslednje kriterije:
– vsebinska vrednost projekta – do 45
točk,
– angažiranost slovenskih avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov – do 30 točk,
– strokovna in ﬁnančna kredibilnost glavnega producenta in slovenskega producenta – do 10 točk,
– udeležba slovenskih tehničnih delavcev in tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji – do 15 točk (ali več),
– promotivni potencial ﬁlma – do 5 točk.
Ocena strokovne komisije »umetniške
koprodukcije«: do 105 točk (ali več).
4.2. Kriteriji za izbor »ﬁnančne koprodukcije«
Pri ocenjevanju »ﬁnančne koprodukcije«
bo strokovna komisija upoštevala naslednje
kriterije:
– vsebinska vrednost projekta – do 30
točk,
– strokovna in ﬁnančna kredibilnost glavnega producenta in slovenskega producenta – do 10 točk,

– število snemalnih dni v Republiki Sloveniji – do 10 točk (ali več),
– angažma slovenskih ﬁlmskih delavcev
– do 20 točk,
– uporaba tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji – do 10 točk (ali več),
– postprodukcija – do 10 točk (ali več),
– promotivni potencial ﬁlma – do 10
točk.
Ocena strokovne komisije »ﬁnančne koprodukcije«: do 100 točk (ali več).
4.3. Kriteriji za izbor »koprodukcijskih
projektov« s strani Uprave Filmskega sklada
Kriteriji za vrednotenje »ﬁnančne koprodukcije« in »umetniške koprodukcije« s strani Uprave Filmskega sklada:
– želena udeležba Filmskega sklada v
projektu, navedena v vlogi, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev Filmskega sklada
– do 5 točk,
– pokrivanje vsebinske raznolikosti v slovenski ﬁlmski industriji glede na realizirane
projekte preteklih dveh let ter glede na poslovne cilje Filmskega sklada, opredeljene v
poslovnem načrtu ter programskem načrtu
direktorja Filmskega sklada in upoštevaje
različne ciljne skupine občinstva, pokrivanje
žanrske raznolikosti ter raznovrstnost avtorske poetike – do 20 točk,
– uresničevanje strateških povezav nacionalne ﬁlmske produkcije – do 5 točk,
– izpolnjevanje kriterijev 15. člena Splošnih pogojev poslovanja (slovenski ﬁlm)- do
5 točk,
– izpolnjevanje določbe 22. člena Splošnih pogojev poslovanja (odstotek porabe
sredstev v Republiki Sloveniji) – do 5 točk.
Ocena uprave za »ﬁnančne koprodukcije« in »umetniške koprodukcije«: maksimalno dosegljivo število – 40 točk.
Strokovne komisije in Uprava Filmskega
sklada pridobijo oceno posameznega kriterija na podlagi ocene meril, določenih v
Pravilniku o merilih in kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov.
5. Izbor projektov
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje, vendar najmanj z 90 točkami po vrstnem redu od najvišjega števila točk navzdol,
v skladu s predlagano ﬁnančno udeležbo
Filmskega sklada ter ob upoštevanju višine
razpisanih sredstev Filmskega sklada, v naslednji višini:
– celovečerni ﬁlmi v višini od 10 milijonov
SIT do 14 milijonov SIT,
– kratki ﬁlmi v višini od 4 milijone SIT do
8 milijonov SIT.
6. Način ocenjevanja projektov: merila
in kriteriji so ovrednoteni s točkami, določenimi v Pravilniku o merilih in kriterijih za
izbor koprodukcijskih projektov (Ur. l. RS, št.
135/04). Vsako od meril in kriterijev je določeno v razponu točk, skupna ocena projekta
je seštevek posameznih točk v okviru posameznih kriterijev ocenjevanja umetniške
koprodukcije in ﬁnančne koprodukcije.
7. Obvezne priloge:
7.1. Obvezne priloge za soﬁnanciranje
»umetniške koprodukcije«:
– izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 prijavitelja, da se strinja z razpisnimi pogoji,
– izpolnjena in podpisana izjava št. 2
glavnega avtorja (po 105. členu Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša
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z navedenimi podatki, če sam ni predlagatelj,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 3, da predlagatelj z istim projektom
ni kandidiral za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev
v Republiki Sloveniji in pridobil proračunskih
sredstev oziroma ne kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 4 koproducentov o sodelovanju pri
koprodukcijskem projektu,
– izpis iz sodnega registra oziroma registra evidence ustanov, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev in s katerim se
dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje dejavnosti s področja ﬁlmske in video
dejavnosti ter v kateri je naveden zakoniti
zastopnik pravne osebe,
– štiri izvode sinopsisa v slovenskem in
angleškem jeziku,
– štiri izvode scenarija v slovenskem in
angleškem jeziku,
– biograﬁja režiserja projekta z referencami,
– seznam avtorske ekipe z navedbo avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov,
– seznam igralske ekipe,
– zaključeno ﬁnančno konstrukcijo z
dokazili koproducentov projekta (pisma o
nameri, predpogodbe, pogodbe), katera
morajo izkazovati višino sredstev, ki jih v
okviru predračuna zagotavlja producent s
koproducenti,
– biograﬁja glavnega producenta z referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na
mednarodnih ﬁlmskih festivalih ter dokazili
o gledanosti realiziranih ﬁlmskih projektov,
potrjenimi s strani distributerja,
– potrdilo o solventnosti družbe, s predložitvijo bančnega potrdila o solventnosti za
gospodarske družbe ali letno poročilo minulega leta za javne zavode in ustanove,
potrjeno s strani odgovorne osebe,
– biograﬁja slovenskega producenta z
referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih ﬁlmskih festivalih
ter dokazili o gledanosti realiziranih ﬁlmskih
projektov, potrjenimi s strani distributerja,
– terminski plan s speciﬁkacijo udeležbe
tehničnih zmogljivosti v Sloveniji,
– snemalna knjiga,
– seznam izvedbene tehnične ekipe,
– pred odkupne pogodbe z distributerji
in pred odkupne pogodbe s TV hišami v EU
in drugje,
– paraﬁrana pogodba.
7.2. Obvezne priloge za soﬁnanciranje
»ﬁnančne koprodukcije«:
– izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 prijavitelja, da se strinja z razpisnimi pogoji,
– izpolnjena in podpisana izjava št. 2
glavnega avtorja (po 105. členu Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša
z navedenimi podatki, če sam ni predlagatelj,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 3, da predlagatelj z istim projektom ni kandidiral za proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji in ni pridobil
proračunskih sredstev oziroma ne kandidira
za proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji,

Razpisna dokumentacija se lahko natisne tudi s spletne strani Filmskega sklada
http://www.ﬁlm-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti ter
splošnimi akti Filmskega sklada).
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in
ožigosana na ustreznem prijavnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati
vse obvezne priloge, podatke in gradivo, ki
so določeni v razpisni dokumentaciji po vrstnem redu, obvezne sestavine ter priloge, ki
so določene v besedilu javnega razpisa po
vrstnem redu. Za vsako prijavo mora predlagatelj izpolniti prijavni obrazec in prijavo
predložiti v ločenem ovitku.
Vloga mora biti poslana na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad,
Miklošičeva 38/5, 1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za soﬁnanciranje koprodukcijskih
projektov za leto 2005 z navedbo vrste koprodukcije«, najkasneje do 11. 7. 2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
predlagatelja: naziv pravne osebe oziroma
naziv ﬁzične osebe in sedež.
Vloge, ki bodo oddane priporočeno, po
datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka
izločil vse prepozne in nepopolne vloge ter
vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za
nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa
in razpisne dokumentacije in ki ni izpolnjena
v skladu z drugim odstavkom te točke. Vloga je vložena od upravičene osebe, kolikor
predlagatelj izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Sklenitev pogodb
Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji na tem razpisu sklenil pogodbe. Izbrani predlagatelji se morajo odzvati na poziv Filmskega sklada k podpisu pogodbe.
Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni
po prejemu poziva ne vrne podpisano pogodbo, se šteje, da je odstopil od zahteve
za soﬁnanciranje.
13. Pravni pouk
Predlagatelj vloge za dodelitev sredstev,
ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži
pri Filmskem skladu ugovor zoper odločbo
o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od dneva
prejema odločbe, in sicer na naslov Filmski
sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, Ljubljana. V ugovoru mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
vlaga ugovor.
Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila in kriteriji za ocenjevanje vlog
za dodelitev sredstev. O ugovoru odloča
direktor Filmskega sklada, ki o svoji odločitvi izda sklep. Zoper ta sklep je dovoljena
pritožba na Ministrstvo za kulturo, katero je
potrebno vložiti v 15 dneh od vročitve sklepa
direktorja Filmskega sklada.
14. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Saša Suša, tel. 01/431-31-75,
elektronski naslov: sasa.susa@ﬁlm-sklad.si,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
15. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo na sedežu Film-

– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 4 koproducentov o sodelovanju pri
koprodukcijskem projektu,
– izpis iz sodnega registra oziroma registra evidence ustanov, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev in s katerim se
dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje dejavnosti s področja ﬁlmske in video
dejavnosti ter v kateri je naveden zakoniti
zastopnik pravne osebe,
– štiri izvode sinopsisa v slovenskem in
angleškem jeziku,
– štiri izvode scenarija v slovenskem in
angleškem jeziku,
– biograﬁja režiserja projekta z referencami,
– zaključeno ﬁnančno konstrukcijo z
dokazili koproducentov projekta (pisma o
nameri, predpogodbe, pogodbe), katera
morajo izkazovati višino sredstev, ki jih v
okviru predračuna zagotavlja producent s
koproducenti,
– biograﬁja glavnega producenta z referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na
mednarodnih ﬁlmskih festivalih ter dokazili
o gledanosti realiziranih ﬁlmskih projektov,
potrjenimi s strani distributerja,
– potrdilo o solventnosti družbe, s predložitvijo bančnega potrdila o solventnosti za
gospodarske družbe ali letno poročilo minulega leta za javne zavode in ustanove,
potrjeno s strani odgovorne osebe,
– biograﬁja slovenskega producenta z
referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih ﬁlmskih festivalih
ter dokazili o gledanosti realiziranih ﬁlmskih
projektov, potrjenimi s strani distributerja,
– terminski plan s speciﬁkacijo snemalnih dni v Republiki Sloveniji in udeležbo
tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji
za produkcijo in post produkcijo,
– snemalna knjiga,
– seznam avtorske ekipe, z navedbo avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov ter
izvajalcev ter seznam izvedbene ekipe,
– pred odkupne pogodbe z distributerji
in pred odkupne pogodbe s TV hišami v EU
in drugje,
– paraﬁrana pogodba.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.
9. Razpis se prične z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
10.1. besedilo razpisa
10.2. prijavni list za:
– prijavni list za ﬁnančne koprodukcije,
– prijavni list za umetniške koprodukcije;
10.3. izjave št. 1. do št. 4:
– izjava št. 1,
– izjava št. 2,
– izjava št. 3,
– izjava št. 4;
10.4. predlog pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu
Filmskega sklada Miklošičeva 38/V, v tajništvu, vsak delovni dan od te objave naprej
med 10. in 12. uro. Na podlagi pisne zahteve (po pošti ali elektronski pošti) lahko Filmski sklad razpisno dokumentacijo pošlje tudi
po pošti, v tem primeru zaračuna stroške
poštnine in stroške za razpisno dokumentacijo, ki znašajo 1.500 SIT (z 20%DDV).
Če se razpisna dokumentacija prevzame na
sedežu Filmskega sklada, zaračuna Filmski
sklad stroške za razpisno dokumentacijo v
višini 1.500 SIT.
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skega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan
med 12. in 14. uro.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo opravljeno z dne 14. 7.
2005 ob 9. uri na sedežu Filmskega sklada.
O izboru bodo predlagatelji obveščeni z
odločbo v roku 30 dni po izpolnitvi pogojev
za izdajo odločbe.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Ob-16247/05
Na podlagi 5. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94 in 59/01), 15. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št.
96/00 in 85/02), Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03
in 16/04) in 101. člena v zvezi s 114. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 6.
člena Pravilnika o izvedbi javnega razpisa
in javnega poziva (Uradni list RS, št. 6/03
in 97/03), Filmski sklad Republike Slovenije
- javni sklad, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje povečav celovečernih
ﬁlmov za leto 2005
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je: soﬁnanciranje povečav celovečernih ﬁlmov za leto 2005.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
20,000.000 SIT.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega razpisa.
3.1. Za sredstva Filmskega sklad Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji
registrirane za opravljanje dejavnosti s področja ﬁlmske in video dejavnosti in ﬁzične
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti
s področja ﬁlmske in video dejavnosti (v nadaljevanju: slovenski producent).
3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo
projektom, ki ni namenjen marketingu in
ekonomski propagandi.
3.3. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo, ki je priloga, v slovenskem jeziku.
3.4. Predlagatelj mora biti večinski producent. V primeru, da je predlagatelj manjšinski
producent, pa mora k vlogi priložiti pisno izjavo večinskega producenta, da se le-ta strinja
z vložitvijo vloge na javni razpis.
3.5. Predlagatelj lahko kandidira le s
projektom, ki je dokončan ali v zaključni
fazi produkcije. To pomeni, da je projekt dokončno zmontiran, vključno z začetnimi in
končnimi napisi, da vsebuje končne dialoge,
šume in ﬁlmsko glasbo. Sam zvočni miks je
lahko informativen, mora pa odražati končno
zvočno podobo.
3.6. Za soﬁnanciranje projektov lahko
kandidira in pridobi sredstva slovenski producent za projekt, ki bo najprej šest mesecev po začetku kino distribucije v Republiki
Sloveniji izdan in distribuiran na DVD ali
VHS nosilcih v Republiki Sloveniji in/ali najprej eno leto po začetku kino distribucije v
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Republiki Sloveniji predvajan na TV postajah v Republiki Sloveniji.
3.7. V postopku za zbiranje predlogov za
soﬁnanciranje projektov lahko kandidira in
pridobi sredstva producent, ki je izpolnil vse
zapadle pogodbene in ﬁnančne obveznosti
do Filmskega sklada.
3.8. Predlagatelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji,
lahko z istim projektom kandidira na javnem
razpisu samo za sredstva, potrebna za kinematografsko eksploatacijo. Predlagatelj, ki
z istim projektom kandidira za proračunska
sredstva za proračunska sredstva drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev v
Republiki Sloveniji, se ne more z istim projektom potegovati na tem javnem razpisu
Filmskega sklada.
3.9. Posamezen producent lahko kandidira z največ tremi projekti.
4. Merila in kriteriji
Pri izboru projektov bo Filmski sklad
upošteval merila in kriterije določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za soﬁnanciranje projektov in programov Filmskega sklada – javnega sklada (Ur. l. RS, št. 16/05).
4.1. Pri ocenjevanju povečav za leto
2005 se upoštevajo naslednji kriteriji:
– umetniška vrednost ﬁlma – do 50
točk,
– tržni potencial ﬁlma v Republiki Sloveniji – do 20 točk,
– promotivni potencial ﬁlma – do 20
točk,
– produkcijsko–tehnična kvaliteta ﬁlma
– do 10 točk.
Ocena povečave: maksimalno dosegljivo
število 100 točk.
5. Izbor projektov: izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z najmanj 85 točk po vrstnem redu od najvišjega števila točk navzdol
do porabe sredstev, v skladu s predlagano
ﬁnančno udeležbo Filmskega sklada ter ob
upoštevanju višine razpisanih sredstev Filmskega sklada.
6. Način ocenjevanja projektov: merila
in kriteriji so ovrednoteni s točkami, določenimi v Pravilniku o merilih in kriterijih za
izbor projektov in programov (Ur. l. RS, št.
16/05). Vsako od meril in kriterijev je določeno v razponu točk, skupna ocena je
seštevek točk v okviru posameznih kriterijev
ocenjevanja.
7. Obvezne priloge:
– izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 predlagatelja, da sprejema razpisne pogoje,
– izpolnjena in podpisana izjavo št. 2
glavnega avtorja (po 105. členu Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša
z navedenimi podatki, če ni sam predlagatelj,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 3, da predlagatelj z istim projektom
ne kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdivizualnih medijev v Republiki Sloveniji,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 4 predlagatelja, iz katere je razvidno
stanje urejenosti avtorskih pravic prijavljenega projekta za primere kino distribucije in
TV predvajanja,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 5 večinskega producenta, da se strinja z vložitvijo vloge na javni razpis, kolikor
je predlagatelj manjšinski producent,

– izpis iz sodnega registra društev oziroma evidence ustanov, ki ne sme biti starejše
od šestih mesecev, s katerim se dokazuje
registracija prijavitelja za opravljanje ﬁlmske
in video dejavnosti ter v kateri je naveden
zakoniti zastopnik pravne osebe,
– 4 VHS posnetke ﬁlma,
– pismo o nameri ﬁlmskega distributerja
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pripravljen distribuirati projekt po ozemlju RS z
navedbo števila distribucijskih mest, in sicer
najmanj z zagotovljenim 7-dnevnim predvajanjem v vsaj dveh dnevnih terminih,
– predračun povečave, priprav na distribucijo ter ureditve avtorskih pravic za primere kino distribucije in TV predvajanja,
– paraﬁrana pogodba.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.
9. Razpis se začne z objavo v Uradnem
listu Republike Slovenije.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
10.1. besedilo razpisa;
10.2. prijavni list;
10.3. izjave:
– izjava št. 1,
– izjava št. 2,
– izjava št. 3,
– izjava št. 4,
– izjava št. 5;
10.4. predlog pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu
Filmskega sklada vsak delovni dan od dne
te objave naprej, med 10. in 12. uro. Na zahtevo se razpisna dokumentacija pošlje tudi
po pošti, v tem primeru Filmski sklad zaračuna tudi stroške poštnine in stroške razpisne
dokumentacije, ki znašajo 1.500 SIT; če se
razpisna dokumentacija prevzame na sedežu Filmskega sklada, se zaračunajo stroški
za razpisno dokumentacijo v višini 1.500
SIT (z 20% DDV). Razpisna dokumentacija
se lahko natisne tudi s spletne strani Filmskega sklad http://www.ﬁlm-sklad.si, kjer se
nahajajo tudi vsi ostali podatki, povezani z
izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski ter splošni akti Filmskega sklada).
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in
ožigosana na ustreznem prijavnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati
vse obvezne priloge, podatke in gradivo, ki
so določeni v razpisni dokumentaciji in v
besedilu javnega razpisa po vrstnem redu.
Za vsako prijavo mora predlagatelj izpolniti
prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku.
Vloga mora biti poslana na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad,
Miklošičeva 38/5, 1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni
razpis za soﬁnanciranje povečav celovečernih ﬁlmov za leto 2005«, najkasneje do 11. 7.
2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba predlagatelja: naziv pravne osebe
oziroma naziv ﬁzične osebe in sedež.
Vloge, ki bodo oddane priporočeno, po
datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka
izločil vse prepozne in nepopolne vloge ter
vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za
nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa
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in razpisne dokumentacije in ki ni izpolnjena
v skladu z drugim odstavkom te točke. Vloga je vložena od upravičene osebe, kolikor
predlagatelj izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Sklenitev pogodbe
Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji na tem razpisu sklenil pogodbe. Izbrani predlagatelji se morajo odzvati na poziv Filmskega sklada k podpisu pogodbe.
Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni
po prejemu poziva ne vrne podpisano pogodbo, se šteje, da je odstopil od zahteve
za soﬁnanciranje.
13. Pravni pouk: predlagatelj vloge za
dodelitev sredstev, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pri Filmskem skladu
ugovor za preveritev utemeljenosti odločbe,
v roku 8 dni od prejema odločbe, na naslov
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana. V
ugovoru mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila in kriteriji
za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev. O
ugovoru odloča direktor Filmskega sklada,
ki o svoji odločitvi izda sklep. Zoper sklep je
dovoljena pritožba na Ministrstvo za kulturo.
Pritožbo je potrebno vložiti v 15 dneh od
dneva vročitve sklepa direktorja Filmskega
sklada na naslov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada.
14. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Saša Suša, tel. 01/431-31-75,
elektronska pošta: sasa.susa@ﬁlm-sklad.si,
med 10. in 12. uro vsak delavnik.
15. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak delovni dan med 12. in 14. uro.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru.
Odpiranje vlog bo opravljeno dne 15. 7.
2005 ob 9. uri na sedežu Filmskega sklada.
O izboru bodo predlagatelji obveščeni z
odločbo v roku 30 dni po izpolnitvi pogojev
za izdajo odločbe.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad

– izpolnjeni in podpisani obrazci in izjave
iz razpisne dokumentacije;
– paraﬁran vzorec pogodbe iz razpisne
dokumentacije;
– prikaz lokacije investicije (mapna kopija
z označbo lokacije ter vključenim prikazom
poteka meje s Hrvaško, kjer je oddaljenost
naselja do mejne črte najmanjša, mapna
kopija mora vsebovati navedbo merila).
2. Projekti bodo soﬁnancirani do 100%
vrednosti priznanih stroškov investicije, brez
DDV.
3. Minimalna vrednost prijavljenega projekta je 1,000.000 SIT (brez DDV).
4. Rok za dokončanje projekta je 30. 10.
2005.
5. Upravičeni stroški za soﬁnanciranje
lahko nastajajo od dneva izdaje sklepa o
odobritvi sredstev.
6. Vrednost naložbe se izračuna po tekočih cenah.
7. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
V. Merila za izbor:
– intenzivnost problemov:
– v regiji in na območju s posebnimi
razvojnimi problemi, upoštevaje Navodilo o
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01);
– glede na 3.b člen Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi
razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila;
– prispevek projekta k izboljšanju infrastrukturne opremljenosti prebivalstva ob
meji za lažji dostop državljanov do stalnih
bivališč;
– oddaljenost naselja od mejne črte;
– učinek projekta na prebivalstvo;
– gospodarski učinek projekta.
Uporaba meril:
1. Intenzivnost problemov predstavlja
največ 20 točk:
– upoštevaje 3. člen Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l.
RS, št. 44/01), bodo projekti, ki se izvajajo
na območju A, točkovani z 10 točkami, na
območju B s 7 točkami in na območju D z
2 točkama,
– glede na 3.b člen Uredbe o vrednosti
meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00), bodo
projekti občin, katerih več kot polovica površine leži v desetkilometrskem obmejnem
pasu, pridobili dodatnih 10 točk.
2. Prispevek projekta k izboljšanju infrastrukturne opremljenosti prebivalstva ob
meji predstavlja največ 20 točk.
Izdelava projektne dokumentacije za naslednje namene se točkuje z:
1. lokalno vodovodno omrežje – 5 točk,
2. elektriﬁkacija, javna razsvetljava –
5 točk,
3. elektriﬁkacija, javna razsvetljava in lokalno vodovodno omrežje – 7 točk,
4. rekonstrukcija/izgradnja odseka lokalne ceste – 10 točk,
5. rekonstrukcija/izgradnja odseka lokalne ceste in lokalno vodovodno omrežje
– 15 točk,
6. rekonstrukcija/izgradnja odseka lokalne ceste in elektriﬁkacija, javna razsvetljava
– 15 točk,
7. rekonstrukcija/izgradnja odseka lokalne ceste, lokalnega vodovodno omrežja in
elektriﬁkacija, javna razsvetljava – 20 točk.

Ob-16137/05
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96,
60/99, 22/00, 67/01 in 47/02), Uredbe o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.
l. RS, št. 110/04), Pravilnika o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči ter regionalnih
razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim
skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Ur. l. RS, št. 108/02, 59/03 in 70/04),
Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Ur. l. RS, št. 45/02, 58/03, 85/03,
44/04 in 117/04), Pogodbe o dodeljevanju
sredstev, namenjenih za regionalni razvoj,

št. 1536-05-100030 z dne 31. 5. 2005, sklenjene med Javnim skladom RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter Službo Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje priprave projektne
dokumentacije za investicije občin v
povezavi z vlaganjem v infrastrukturno
opremljenost obmejnega prostora ob
meji s Hrvaško
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje priprave projektne dokumentacije za
investicije občin v povezavi z vlaganjem v infrastrukturno opremljenost obmejnega prostora s poudarkom na reševanju problematike
nemotenega dostopa slovenskih državljanov
do stalnih bivališč ob meji s Hrvaško.
2. Naselja občin, za katere se bo pripravljala projektna dokumentacija, so določena po Zakonu o ratiﬁkaciji sporazuma
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
(BHROPS) (Ur. l. RS, št. 63/01), in sicer v
Prilogi A. Seznam naselij je naveden tudi v
razpisni dokumentaciji.
II. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 80,000.000
SIT nepovratnih sredstev iz proračunske postavke Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko – št. 1169.
III. Pogoji in nameni dodeljevanja sredstev
1. Nameni dodeljevanja:
Podpore so namenjene pripravi projektne dokumentacije za investicijska vlaganja
v infrastrukturo v naseljih ob meji s Hrvaško,
ki bodo reševala probleme dostopov državljanov RS do stalnih bivališč.
2. Upravičeni stroški zajemajo soﬁnanciranje izdelave projektne dokumentacije,
in sicer:
– prednostno za ureditev prometnih povezav (delov, odsekov, novogradnje ipd.),
– za ureditev javne razsvetljave in elektriﬁkacije,
– za izgradnjo lokalnega vodovodnega
omrežja.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
3. Upravičenci
– Pravico kandidiranja na razpisu imajo
občine, ki so prejemnik sredstev in podpisnik pogodbe o soﬁnanciranju izbranega
projekta.
– Občine, katerih naselja so po Zakonu
o ratiﬁkaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem
prometu in sodelovanju (BHROPS) (Ur. l.
RS, št. 63/01) navedena v Prilogi A.
IV. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na originalnem obrazcu javnega
sklada vrste C, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Obrazcu morajo biti predloženi priloge in dokazila, ki jih zahteva javni
sklad od upravičenca in so navedeni v razpisu in na posameznem obrazcu za prijavo.
Dokumentacija za prijavo:
– zasnova, ki mora metodološko ustrezati postopku identiﬁkacije investicijskega
projekta (Uredba o metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega značaja, Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98 in
43/99);
– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
nadaljevanje projekta;
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3. Oddaljenost naselja od mejne črte
po najbližji zračni liniji predstavlja največ
20 točk:
– oddaljenost naselja od mejne črte do
1 km – 20 točk,
– oddaljenost naselja od mejne črte od 1
do 3 km – 15 točk,
– oddaljenost naselja od mejne črte od 3
do 5 km – 5 točk,
– oddaljenost naselja od mejne črte nad
5 km – 0 točk.
4. Učinek projekta na prebivalstvo predstavlja največ 20 točk:
– število državljanov RS s stalnim prebivališčem v naselju ob meji, kateremu se
rešuje problematika * 20/največjim številom
državljanov v naselju med vsemi prijavljenimi upravičenimi projekti za posamezen
namen.
5. Gospodarski učinek projekta predstavlja največ 20 točk:
– število gospodarskih subjektov v naselju, v katerem se rešuje problematika*
20/največjim številom gospodarskih subjektom v naselju med vsemi prijavljenimi upravičenimi projekti za posamezen namen
Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo projekti, ki dobijo višje
število točk, do porabe sredstev.
VI. Finančni pogoji
1. Za izbrane projekte bo javni sklad
sklepal pogodbe z izbranimi občinami. Za
vsa dela, ki jih ne bodo opravile občine
same, je obvezna uporaba zakona o javnih
naročilih.
2. Sklenitev pogodbe za dodeljena sredstva bo možna po dostavi:
– soglasja Ministrstva za ﬁnance k investiciji,
– sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila,
– obvestila o izboru izvajalca in
– izvajalske pogodbe z vsemi prilogami.
3. Črpanje nepovratnih sredstev se vrši
kot refundacija računov.
4. Črpanje sredstev bo možno po predložitvi dveh izvodov:
– projektne dokumentacije v skladu s prijavo na javni razpis in
– poročila o izvršenih delih za projektno
dokumentacijo,
– zahtevka občine za nakazilo odobrenih
sredstev,
– speciﬁkacije vseh stroškov in
– kopije računov vseh izvajalcev, potrjenih s strani občine, ter priloženih potrdil o
njihovih plačilih v skupni vrednosti projekta.
5. V primeru, da bodo po opravljeni izbiri izvajalcev oziroma izvedbi del izkazani
neto stroški manjši od predvidene investicije, se bo znesek soﬁnanciranja sorazmerno
zmanjšal glede na odobreni odstotek soﬁnanciranja.
6. Javni sklad bo odobrena sredstva
nakazal v 30 dneh po prejemu pravilne in
popolne dokumentacije oziroma takoj naslednji dan po prejemu sredstev iz virov
proračuna.
7. Rok za dostavo dokumentacije za
sklenitev pogodbe je praviloma 2,5 meseca od vročitve sklepa o dodelitvi sredstev
upravičencu.
8. Rok za dostavo popolne dokumentacije za črpanje sredstev je 30. 10. 2005.
9. Če upravičenec, ki so mu dodeljena
sredstva, ne bo pristopil k podpisu pogodbe
z javnim skladom, se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za
soﬁnanciranje in sklenitve pogodbe. Ravno
tako se bo štelo, da je upravičenec odstopil
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od zahteve za soﬁnanciranje in odobrenih
sredstev, kolikor ne bo v zahtevanem času
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje.
VII. Prijava in razpisni rok
1. Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan
od 9. do 12. ure osebno ali po naročilu.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani javnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si oziroma se naroči
preko elektronske pošte na naslov: katja.zgonc@rdf-sklad.si.
Kontaktna oseba javnega sklada: Katja
Zgonc; tel. 01/836-19-53.
2. Rok za vložitev prijav je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – Projektna dokumentacija – Hrvaška meja«. Na ovitku morata
biti jasno navedena naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, ﬁnančni zahtevek prikazan v slovenski valuti (SIT).
VIII. Obravnava vlog
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala uprava
javnega sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene
v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje
prijava, so uradna tajnost.
2. Upravičence, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev, več, kot je na razpolago sredstev,
oblikuje komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov prednostni vrstni red upravičencev za
dodelitev sredstev.
Komisija bo v primeru iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev
upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega
zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev.
Omejitev višine upravičenega zaprošenega
zneska ne more biti nižja od 70%.
6. Vloge, ki se bodo na podlagi vrednotenja projektov uvrstile pod prag razpisanih
sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
7. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni s sklepom. Zoper sklep
javnega sklada ni pritožbe.
8. Postopek izbire Javnega sklada bo potekal skladno s splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada RS za regionalni razvoj.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi uprava javnega sklada izda tudi
sklep o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih sredstvih, ki vsebuje:

– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
9. Javni sklad lahko od prijavitelja zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
10. Javni sklad bo spremljal namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Če bo ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena, ali da
so bila odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku.
Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila po zakonu
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Ur. l. RS, št. 56/03, 135/03).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja,
Ribnica
Ob-16020/05
ZDSLU – Sekcija ilustratorjev, objavlja
razpis
za zunanjega člana tričlanske komisije
za podeljevanje delovnih štipendinj iz
naslova knjižničnega nadomestila 2005,
ki ga bo v letih 2004–2006 soﬁnancirala
Republika Slovenija iz proračuna
namenjenega za kulturo
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (kasneje ZDSLU) – Sekcija ilustratorjev je bila na podlagi Javnega projektnega
razpisa Ministrstva za kulturo izbrana za
izvajalca na področju delovnih štipendij za
področje ilustracije in fotograﬁje. V skladu
z Internim pravilnikom Sekcije ilustratorjev
ZDSLU izbor kandidatov, ki se prijavijo na
javni razpis opravi tričlanska komisija, v kateri sta dva notranja člana ZDSLU in en zunanji član, umetnostni zgodovinar – strokovnjak za področje ilustracije in fotograﬁje.
Strokovna komisija, takoj ko jo potrdi
IO Sekcije ilustratorjev ZDSLU, objavi javni razpis za delovne štipendije na podlagi
Internega pravilnika o uresničevanju knjižničnega nadomestila. Član komisije ne sme
biti udeleženec razpisa. Delo komisije bo
honorirano.
Vse, ki vas zanima delo v komisiji, prosimo, da to sporočite v roku 14 dni po objavi v Uradnem listu RS pisno na naslov
Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Komenskega 8, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zunanji član komisije za delovne
štipendije«. Vaši prošnji predložite ustrezno
dokumentacijo. Za dodatne informacije pokličite na Zvezo društev slovenskih likovnih
umetnikov, Komenskega 8, Ljubljana ali na
tel. 01/433-04-64, vsak delovnik med 10. in
18. uro ali sporočite po elektronski pošti na
naslov: zdslu@zveza-dslu.si.
Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov
Ob-16233/05
Informativni razpis
za opremo Terme Laško – priznanje
usposobljenosti izvajalca
1. Zdravilišče Laško d.d. pristopa k gradnji objektov Terme Laško v skladu s prejetimi
spremembami in dopolnitvami ureditvenega načrta Zdravilišča Laško (Ur. l. RS, št.
86/04). Izdelani so idejni projekti, v izdelavi
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je PGD projektna dokumentacija. Pričetek
gradnje se predvideva v letu 2005.
2. Predmet razpisa je oprema naslednjih
sklopov objekta:
– hotelska recepcija in sobe (****),
– savna center,
– wellness center,
– kuhinja in gostinski prostori,
– bazenska kupola,
– bazenska oprema in tehnika,
– hotelski informacijski in nadzorni sistem.
3. Vsebina ponudbe:
– ﬁrma - naziv ponudnika,
– registracija dejavnosti,
– kadrovska struktura,
– reference,
– idejne zasnove,
– popis opreme,
– predračun in plačilni pogoji,
– rok izvedbe in garancija,
– alternativni predlogi in rešitve.
4. Na osnovi prispelih ponudb bo investitor ocenil sposobnost izvajalcev. Izbrani
ponudniki dovoljujejo, da se njihove idejne
rešitve upoštevajo pri pripravi projektov na
razpis in izvedbo. Izbrani ponudniki bodo na
osnovi razpisne dokumentacije neposredno
pozvani k oddaji ponudbe za izvajanje.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena izvedenih del,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancija za pravočasno in kvalitetno
izvedbo del,
– lista referenčnih objektov,
– najcenejši ni vedno najugodnejši.
6. Razpisna dokumentacija ki vsebuje idejno skico z opisom namenske izrabe
prostorov s predlogi in posebnimi zahtevami je na razpolago na naslovu investitorja v
Zdravilišču Laško d.d. vsak dan od 8. do 14.
ure po predhodni najavi v tajništvu na tel.
+386 3 734-55-55.
Ponudba se pripravi ločeno za vsak
sklop objekta posebej.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – ponudba – (sklop objekta) Terme Laško« je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje do 15. septembra 2005 na naslov:
Zdravilišče Laško, Medicina in turizem d.d.,
Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene. Investitor v primeru neustreznih ponudb ali iz drugih razlogov ni dolžan skleniti
pogodbe ali nadaljevati investicijskega postopka. Investitor v nobenem primeru ne
zagotavlja vračila porabljenih sredstev za
pripravo ponudb.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
Zdravilišče Laško

sklenjeno zavarovanje za zavarovanje posevkov in plodov;
– dodatni popust zavarovalnice v višini
vsaj polovice procentualnega zneska, ki ga
subvencionira občina;
– med zavarovalnico in Mestno občino
Murska Sobota se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju;
– zahtevek in dokazilo o sklenjenem zavarovanju oziroma predloženi seznam upravičencev, iz katerega je razvidna premija in
subvencionirani del za posameznega upravičenca.
2. Upravičenci: ﬁzične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki opravljajo kmetijsko dejavnost.
3. Višina subvencioniranja: 30% višine
zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov.
A5 Pospeševanje društvene dejavnosti
1. Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
– registracija pravne osebe v skladu s
predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto
2005;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
(obrazca 04) in zahtevane priloge navedene
v razpisni dokumentaciji.
2. Upravičenci: društva in njihove zveze
s področja kmetijstva, ki imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota. Soﬁnanciranje lahko uveljavljajo tudi društva
in njihove zveze, ki imajo aktivno članstvo s
stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota ter imajo sedež izven območja
Mestne občine Murska Sobota, če na območju Mestne občine Murska Sobota za to
področje ni registriranega društva ali njihove
zveze.
3. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
– delež izvedenega programa od celotne
vrednosti programa,
– pomen izobraževanja in zagotavljanje
pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju izobraževanja,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
4. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih v
letnem programu dela;
– stroški mednarodnih aktivnosti;
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
Med upravičene stroške se ne štejejo
stroški, nastali s pridobitno dejavnostjo.
5. Višina soﬁnanciranja: do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma
zveze.
IV. Skupni pogoji
Pri ukrepih od A1 do A3 je najnižji skupni
znesek dodeljenih sredstev po vlogi 5.000
SIT.
Skupna višina vseh prejetih sredstev iz
javnih virov (sredstva občinskih proračunov,
državnega proračuna ali mednarodnih virov)

Št. 41407-0001/2005
Ob-16024/05
Na podlagi 12. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj
kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 74/02, 45/03 in 60/04)
objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
o uvedbi ukrepov za pospeševanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Murska Sobota
I. Predmet javnega razpisa so subvencije, ki se dodeljujejo na področju kmetij-

stva v Mestni občini Murska Sobota v letu
2005 za:
– subvencioniranje zdravljenja mastitisa;
– subvencioniranje apnenja tal;
– soﬁnanciranje izobraževanja kmetov
za potrebe kmetijstva;
– subvencioniranje zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov;
– pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: za navedene
ukrepe znaša skupna okvirna višina razpisanih sredstev 6,900.000 SIT.
III. Ukrepi
A1 Subvencioniranje zdravljenja mastitisa
1. Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 01) in predloženi plačani
račun, izstavljen s strani organizacije pooblaščene za izvajanje javne veterinarske
službe.
2. Omejitev: sredstva se ne dodelijo za
pokrivanje tistega dela stroškov, ki je bil povrnjen s strani zavarovalnice.
3. Upravičenci: ﬁzične osebe s stalnim
prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota.
4. Višina subvencioniranja: 50% vrednosti plačanega računa za opravljeno storitev.
A2 Subvencioniranje apnenja tal
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– maksimalna subvencionirana količina
nakupa je pri apnencu in snoveh s podobnim učinkom 50.000 kg in pri saturacijskem
mulju 100.000 kg na kmetijsko gospodarstvo;
– na površino 1 ha se prizna: apnenec,
snovi s podobnim učinkom – največ 2,5 t;
saturacijski mulj – največ 10 t;
– zahtevek (obrazec 02), predloženi plačani račun o nakupu in dokazilo o lastništvu
oziroma najemu kmetijskih zemljišč, na katerih se je izvedel ukrep.
2. Upravičenci: ﬁzične in pravne osebe
s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Mestni občini Murska Sobota, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost.
3. Višina subvencioniranja: pri apnencu
in snoveh s podobnim učinkom 3 SIT/kg
vendar ne več kot 30% vrednosti na kg
in pri saturacijskem mulju 60% vrednosti
plačanega računa za nakup (prevoz se ne
subvencionira).
A3 Soﬁnanciranje izobraževanja kmetov
za potrebe kmetijstva
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izobraževanje mora biti namenjeno
strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova znanja povezana s kmetijstvom in mora biti izvedeno s strani za to pooblaščene oziroma registrirane ustanove;
– zahtevek (obrazec 03), dokazilo o plačilu udeležbe na izobraževanju in kopija
potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju.
2. Omejitev: Sredstva se ne dodelijo za
tečaje in programe, ki se izvajajo v okviru
rednega izobraževanja.
3. Upravičenci: ﬁzične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki opravljajo kmetijsko dejavnost.
4. Višina soﬁnanciranja: 50% vrednosti
izobraževanja oziroma največ 100.000 SIT
na upravičenca na leto.
A4 Subvencioniranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– v imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec
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za posamezne ukrepe iz tega razpisa ne
sme preseči zgornje meje pomoči določene
v Smernicah Skupnosti o državni pomoči v
kmetijskem sektorju.
Pri uveljavljanju ukrepov A1, A2 in A3 se
priznavajo računi oziroma dokazila o plačilu,
izstavljeni po zadnjem datumu za oddajo
zahtevkov v okviru posameznega ukrepa
Javnega razpisa o uvedbi ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni
občini Murska Sobota, objavljenega v letu
2004. Pri ukrepih A4 in A5 se priznavajo
računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o
plačilu, izstavljeni po 31. 12. 2004.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo vložiti zahtevek oziroma izpolnjene predpisane obrazce in priložiti
zahtevano dokumentacijo oziroma dokazila,
ki so pod posameznim ukrepom navedeni v
razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
Obrazci in razpisna dokumentacija so
od začetka razpisa na voljo med uradnimi
urami na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba
št. 8 (Silvija Kouter).
Vse informacije v zvezi z razpisom se
dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska
Sobota, ali na tel. 02/525-16-63, kontaktni
osebi sta Silvija Kouter in Štefan Cigan.
VI. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vlog je do izkoriščenosti
sredstev oziroma najkasneje do končnega
datuma za uveljavljanje ﬁnančnih sredstev.
Ta je pri ukrepih od A1 do A3 vključno 30. 11.
2005, pri ukrepu A4 vključno 29. 10. 2005 in
pri ukrepu A5 vključno 14. 7. 2005.
Upravičenci lahko v eni vlogi vložijo zahtevke za več ukrepov naenkrat. Vloge pod
ukrepom A5 se vložijo posebej.
Vloge pri ukrepih od A1 do A4 se pošljejo
s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, s pripisom »Subvencije v
kmetijstvu« oziroma se vložijo neposredno
v sprejemni pisarni mestne občine.
Vloge pri ukrepu A5 se pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oziroma se vložijo neposredno
v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora biti v zaprti ovojnici, na
hrbtni strani opremljena z nazivom in naslovom vlagatelja, in označena z oznako
»Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Ukrepi v
kmetijstvu« in navedbo ukrepa, na katerega
se nanaša.
VII. Obravnava vlog
Vloge pri ukrepih od A1 do A4, prispele
do posameznega datuma odpiranja vlog, bo
strokovna komisija obravnavala praviloma
18. 7. 2005, 18. 8. 2005, 15. 9. 2005, 4. 11.
2005 in 1. 12. 2005. Vloge pri ukrepu A5
bo strokovna komisija obravnavala 18. 7.
2005.
Odpiranje vlog ni javno. Ko bodo razpoložljiva sredstva izkoriščena, se vloge več ne
bodo obravnavale.
Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala po vrstnem redu oddaje popolnih vlog.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih
vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril,
ki so navedena v razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov ﬁnančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve
sredstev odloči župan s sklepom. O odločitvi
bodo vlagatelji obveščeni v roku 15 dni po
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odločitvi in upravičenci pri vlogah pod ukrepom A5 pozvani k podpisu pogodbe. Če se v
roku 8 dni ne odzovejo na poziv, se šteje, da
so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene zahtevke pa zavrne. Vlagatelje
nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od
pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo.
Rok dopolnitve je 10 dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne zahtevke,
ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa
zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o
dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine
Murska Sobota v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložene pritožbe se zavrže.
VIII. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve subvencije do dneva vračila sredstev,
in sicer:
– če so bila sredstva delno ali v celoti
nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je upravičenec pri
pridobitvi sredstev na zahtevkih navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 810/2005
Ob-16223/05
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, v sodelovanju z Banko Koper
d.d., Koper PE Sežana, Partizanska cesta
50, 6210 Sežana, in Zavarovalnico Triglav
d.d. OE Postojna, Novi trg 5, 6230 Postojna, objavlja na podlagi 9. člena Pravilnika
o dodeljevanju posojil in subvencioniranju
obresti iz sredstev občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Divača (Ur. l. RS, št. 69/02)
javni razpis
za dodelitev posojil in subvencioniranje
obresti za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Divača
1. Skupni znesek razpisanega posojila
znaša 53,550.000 SIT.
2. Posojilo in soﬁnanciranje obresti se
obravnavata za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene
opreme,
– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega
tehničnega znanja).
3. Zahtevek za dodelitev posojila lahko
vložijo:
– majhna podjetja in samostojni podjetniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– majhna podjetja, ki so na pristojnem
sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež podjetja in kraj investicije morata
biti na območju Občine Divača. V primeru,
da višina razpisanih sredstev ni porabljena
v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Divača in
investirajo na območju Občine Divača.

4. Sredstva se prednostno dodeljujejo
prosilcem, ki poleg pogojev banke in zavarovalnice v večji meri izpolnjujejo naslednje
kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,
– vlagajo v deﬁcitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– dopolnjujejo proizvodne programe
ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti
na kmetijah,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig
kvalitete storitve za občane in turiste.
5. Doba vračanja posojila znaša do
7 let.
6. Letna obrestna mera znaša TOM
+ 0%.
7. Višina posojila ne sme presegati 60%
predračunske vrednosti investicije in 10%
skupne mase razpisanih sredstev. V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti, se prosilcem lahko dodeli
tudi več kot 10% razpoložljivih razpisanih
sredstev, kolikor so zainteresirani in to dopuščajo pogoji banke. Posojilo se zavaruje
v skladu s pogoji banke.
8. Vloge lahko prosilci dvignejo v enoti
Banke Koper PE Sežana, Partizanska 50,
Sežana, in v enoti Banke Koper agencija
Divača, Ul. Albina Dujca 2, Divača.
Izpolnjene vloge s potrebno dokumentacijo za prvo obravnavo se pošljejo do 30. 6.
2005 na naslov Banka Koper d.d. PE Sežana, Partizanska cesta 50, 6210 Sežana,
s pripisom: za razpis. Nepopolnih vlog ne
bomo upoštevali.
Komisija bo obravnavala vloge mesečno
do porabe sredstev. Upoštevane bodo vse
vloge, prejete do zadnjega dne v mesecu
pred obravnavo.
9. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet
v 30 dneh od dneva poteka roka za vložitev vlog. Prosilci bodo sklep prejeli v osmih
dneh po njegovem sprejemu.
Vse dodatne informacije dobite na sedežu Banke Koper d.d. PE Sežana, Partizanska 50, ter na Občini Divača, Kolodvorska
3a, Divača.
Občina Divača
Ob-16026/05
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, ob
smiselni uporabi določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za nakup
poslovnega objekta
1. Predmet razpisa:
Poslovni objekt – elektrostrojna delavnica v Poslovni coni Rudnik v Kanižarici s pripadajočim zemljiščem: parc. št. 2342/25 –
poslovna stavba v izmeri 2216 m2, parc. št.
2342/25 – dvorišče v izmeri 3392 m2 vpisane pod vl. št. 1367 k.o. Dobliče in parc. št.
2342/41 v izmeri 1906 m2.
Poslovni objekt – novi del je bil zgrajen
v letu 1998, v istem letu je bil rekonstruiran
tudi stari del objekta. Objekt in zemljišče sta
v celoti komunalno opremljena.
Stari del objekta je industrijska hala tlorisnega gabarita 12,60 × 48,50 m2. Kon-
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Št.

strukcija objekta je jeklena. Približno polovica tlorisa je v dveh etažah. V tem delu
so v pritličju pomožni prostori v nadstropju
pa pisarne.
Nova stavba je pritličen industrijski objekt tlorisnega gabarita 48 × 30 m2, montažna AB konstrukcija – dvoladijska hala, vsaka
ladja širine 15 m.
Fasada je montažna, prefabricirane plošče iz pranega kulirja. Streha je pokrita s
trapezno pločevino.
Površina upravnih prostorov je 51,93 m2,
proizvodnih prostorov v starem delu
329,40 m2 in proizvodnih prostorov v novem
delu 1526,25 m2.
V sklop nepremičnine spada tudi oprema
in premičnine, ki so navedene v posebnem
pisnem seznamu.
2. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, so na podlagi najemne pogodbe sklenjene za nedoločen čas oddane v najem
najemniku, ki je po isti pogodbi tudi predkupni upravičenec. Zakonski odpovedni rok
najemne pogodbe je 12 mesecev.
3. Izhodiščna cena, določena s cenitvijo sodnega cenilca za gradbeništvo,
je 169,000.000 SIT. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, ki ga plača kupec
ni zajet v izhodiščni ceni.
4. Stroške priprave prodajne pogodbe in
zemljiškoknjižnega dovolila krije prodajalec,
kupec pa poleg davčnih dajatev plača še
stroške overitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila pri notarju, stroške zemljiškoknjižnega prepisa lastništva nepremične ter
vse morebitne druge stroške in dajatve.
5. Nepremičnina se prodaja v celoti pa
načelu videno-kupljeno.
6. Varščina: ponudnik mora pred oddajo
ponudbe plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne cene na transakcijski račun Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. številka 02430-0013610117.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po
izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Ponudniki morajo pismene ponudbe z
dokazili poslati priporočeno ali oddati v tajništvu na naslov: Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj, Kanižarica 41, 8340
Črnomelj, v zaprti ovojnici s pripisom »javni razpis – ponudba za nakup poslovnega
prostora – ne odpiraj«. Za pravočasne bodo
veljale ponudbe, ki bodo vročene prodajalcu
do vključno 28. 6. 2005 do 9. ure.
8. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki predložijo dokazilo o registraciji, ki ni
starejše od 30 dni (izpis iz sodnega registra
ali izpis iz registra DURS). Če ponudnik
sodeluje po pooblaščencu, mora predložiti
notarsko overjeno pooblastilo.
9. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika, točen naslov, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, številko telefona in telefaksa,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja kot
je izhodiščna cena. Cena mora biti navedena v slovenskih tolarjih in v točno določenem
znesku sicer velja ponudba za neveljavno,
– poslovni načrt iz katerega bo razvidno
predvsem: opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik
opravljal v objektu oziroma namembnost objekta in predvideno število zaposlenih. Dejavnost se mora vključevati v programsko

18. Podrobnejše informacije o predmetu
prodaje in pogojih za sklenitev pogodbe so
na voljo v razpisni dokumentaciji, ki jo dobite
vsak delovni dan med 8. in 12. uro na naslovu Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.,
Kanižarica 41, 8340 Črnomelj.
Dokumentacija je sestavni del tega
razpisa.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.
Črnomelj

zasnovo Industrijske cone Kanižarica in ne
sme imeti negativnih vplivov na okolje,
– potrdilo o vplačani varščini,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– dokazila, da zoper njega ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ki ne smejo biti
starejša od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
10. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 90 dni od poteka roka za predložitev ponudbe.
11. Prepozno predložene, nepopolne ali
nepravilno označene ponudbe prodajalec
ne bo upošteval pri izbiri.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval v povezavi ponujeno ceno, kvaliteto dejavnosti, ki jo bo kupec opravljal v objektu in dejansko oziroma
planirano število zaposlenih. Če prodajalec oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih
kriterijev ne more izbrati najugodnejšega
ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove
vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo
v posameznih elementih ali z njimi opravi
pogajanje.
13. Pri nakupu ima najemnik poslovnega
prostora pod enakimi pogoji predkupno pravico. O uveljavljanju predkupne pravice se
mora najemnik pisno izjasniti v roku 3 dni od
prejema obvestila o najugodnejši ponudbi.
Če najemnik ne uveljavi predkupne pravice, najemna pogodba ne preneha veljati.
Kupec vstopi v najemno razmerje kot najemodajalec.
14. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti in
overiti prodajno pogodbo pri notarju v roku
10 dni po prejemu obvestila o izbiri. Kupec
je dolžan plačati celotno kupnino v roku 60
dni od overitve pogodbe. Prodajalec se takoj
po overitvi pogodbe pri notarju in prejemu
celotne kupnine na svoj transakcijski račun,
kar je bistveni pogoj za veljavnost prodajne
pogodbe, zavezuje kupcu izročiti notarsko
overjeno zemljiškoknjižno dovolilo za dovolitev vpisa lastninske pravice na nepremičninah na ime kupca.
Kupec je od dneva overitve prodajne pogodbe dalje dolžan plačevati vse stroške,
davke in druga javna bremena odpadajoča
na kupljene nepremične.
Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem
roku, se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko
sklene prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
15. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije
in odločitvi o izbiri.
16. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino
brez obresti.
17. Dodatne informacije so ponudnikom
na voljo po tel. 07/354-01-35. Kontaktna
oseba je Jože Matekovič.
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Javne dražbe
Št. 71/05
Ob-16129/05
Na podlagi 24. sklepa 27. redne seje
Mestnega sveta mestne občine Maribor, dne
30. 5. 2005, Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l.
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 (Ur. l. 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. Zemljišči parc. št. 1755 njiva v izmeri 336 m2 in parc. št. 1756 njiva v izmeri
803 m2, obe prip. vl. št. 1411 k.o. Koroška vrata, v lasti Mestne občine Maribor,
ležita ob Koroški cesti. Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje št. 35013/00251/2005 0902 SV, z dne
4. 4. 2005 sta nepremičnini opredeljeni kot
stavbni zemljišči. Obstaja možnost naknadne odmeritve zemljišča parc. št. 1756 k.o.
Koroška vrata.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetni nepremičnini skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil
na 38,216.422,80 SIT. V ceni ni zajet 20%
DDV.
Zemljišči parc. št. 1755 in parc. št. 1756
obe k.o. Koroška vrata se prodata na javni
dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena je 38,216.422,80 SIT.
2. Zemljišča parc. št. 727/1 travnik v izmeri 210 m2, parc. št. 727/2 travnik v izmeri
27 m2 in parc. št. 711/1 njiva v izmeri 498 m2
vse prip. vl. št. 1119 k.o. Tezno, v lasti Mestne občine Maribor, ležijo med Zagrebško
cesto in Ulico Jožice Flander.
Zemljišča zaokrožujejo kompleks podjetja Kruh pecivo d.d.
Po lokacijskih informacijah Zavoda za
prostorsko načrtovanje št. 350113/1057/2004
so nepremičnine opredeljene kot stavbna
zemljišča.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetne nepremičnine skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na
14,453.525 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišča parc. št. 727/1, parc. št. 727/2
in parc. št. 711/1 vsa k.o. Tezno se prodajo
na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena je 14,453.525 SIT.
3. Zemljišči parc. št. 447/58 travnik v izmeri 69 m2, parc. št. 447/59 travnik v izmeri
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5 m2 obe prip. vl. št. 601 k.o. Zg. Radvanje,
v lasti Mestne občine Maribor, ležita ob Ulici
Bruna Gobca.
Po
lokacijskih
informacijah
Zavoda za prostorsko načrtovanje št.
35015/00096/2003 0902 SV, z dne 1. 10.
2004 sta nepremičnini opredeljeni kot
stavbni zemljišči.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetne nepremičnine skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na
890.000 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišči parc. št. 447/58 in parc. št.
447/59 obe k.o. Zg. Radvanje se prodata
na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena je 890.000 SIT.
4. Zemljišče parc. št. 823/1 njiva v izmeri
201 m2 prip. vl. št. 1077 k.o. Studenci, v lasti
Mestne občine Maribor, leži na koncu Robičeve ulice. Zemljišče je že pozidano.
Po
lokacijskih
informacijah
Zavoda za prostorsko načrtovanje št.
35015/00096/2003 0902 SV, z dne 1. 10.
2004 je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na
3,542.798 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišče parc. št. 823/1 k.o. Studenci
se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena je 3,542.798 SIT.
5. Zemljišče parc. št. 122 njiva v izmeri
95 m2 prip. vl. št. 1369 k.o. Koroška vrata,
v lasti Mestne občine Maribor, leži ob Kamniški ulici, v naravi predstavlja vrt k stanovanjski hiši.
Po
lokacijskih
informacijah
Zavoda za prostorsko načrtovanje št.
35013/00252/2005 0902 SV, z dne 4. 4.
2005 je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na
2,629.175 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišče parc. št. 122 k.o. Koroška vrata se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena je 2,629.175 SIT.
6. Zemljišča parc. št. 2242/3, parc. št.
2242/4, parc. št. 2242/5, parc. št. 2242/6,
parc. št. 2242/7, parc. št. 2242/8 in parc. št.
2242/9 v skupni izmeri 126 m2 prip. vl. št.
1162 k.o. Studenci, v lasti Mestne občine
Maribor, ležijo ob Besednjakovi ulici. Posamezno zemljišče meri 18 m2 in je predvideno za gradnjo garaže.
Po lokacijskih informacijah Zavoda za
prostorsko načrtovanje št. 35013/00142/2005
0901 TV, z dne 15. 2. 2005 so nepremičnine
opredeljene kot stavbna zemljišča.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetne nepremičnine skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil
na 11.983,10 SIT/m2. V ceni ni zajet 20%
DDV.
Zemljišča parc. št. 2242/3, parc. št.
2242/4, parc. št. 2242/5, parc. št. 2242/6,
parc. št. 2242/7, parc. št. 2242/8 in parc.
št. 2242/9 vse k.o. Studenci se prodajo na
javni dražbi najboljšemu ponudniku. K javni
dražbi lahko pristopijo le etažni lastniki Besednjakove ulice 1, 2, 3 v Mariboru.
Izklicna cena je 11.983,10 SIT/m2.
7. Zemljišče parc. št. 2315 njiva v izmeri
684 m2 prip. vl. št. 413 k.o. Tezno, v lasti
Mestne občine Maribor, leži med Ptujsko ce-
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sto in Ulico kragujeviških žrtev. Uspeli dražitelj in kupec zemljišča parc. št. 2315 k.o.
Tezno mora v najkrajšem možnem času še
pridobiti zemljišče parc. št. 2292/8 v izmeri
124 m2 prip. vl. št. 1664 k.o. Tezno.
Predmetna nepremičnina se bo prodala
z neposredno pogodbo novemu lastniku.
Po
lokacijskih
informacijah
Zavoda za prostorsko načrtovanje št.
35013/000595/2004, z dne 25. 11. 2004 sta
nepremičnini opredeljeni kot stavbni zemljišči.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na
15,573.204,27 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišče parc. št. 2315 k.o. Tezno se proda
na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena je 15,573.204,27 SIT.
8. Zemljišče parc. št. 1736/3 v izmeri
209 m2 prip. vl. št. 1408 k.o. Koroška vrata,
v lasti Mestne občine Maribor, leži na dvoriščni strani stanovanjskih blokov Kočevarjeva 6, 6a, 8 in 8a. Za to območje je sprejet
lokacijski načrt za področje soseske S-8,
PPE Rt7-S.
Po
lokacijskih
informacijah
Zavoda za prostorsko načrtovanje št.
35010/00070/2004 0902 SV, z dne 4. 5.
2004 je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na
8,498.567 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišče parc. št. 1736/3 k.o. Koroška
vrata se proda na javni dražbi najboljšemu
ponudniku.
Izklicna cena je 8,498.567 SIT.
9. Zemljišče parc. št. 1531/2 travnik v
izmeri 110 m2 prip. vl. št. 1041 k.o. Tezno, v
lasti Mestne občine Maribor, leži ob Miklavški ulici na Teznu in predstavlja sestavni del
sosednje privatne parcele.
Po lokacijskih informacijah Zavoda za
prostorsko načrtovanje št. 35010/00007/2005
0902 MC, z dne 4. 1. 2005 je nepremičnina
opredeljena kot stavbno zemljišče.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na
1,318.625 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišče parc. št. 1531/2 k.o. Tezno se
proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena je 1,318.625 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. Po-

oblaščenci 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.
4. 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).
5. 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 torek, 28. 6. 2005, ob 10 uri.
6. Omejitev v postopku razpolaganja
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
7. 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.
8. 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.
9. 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. 02/22-01-423 ali 02/22-01-554.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-16178/05
Občina Sevnica, Režijski obrat stavbnih
zemljišč, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02-ZJU), 39. člena Uredbe o
pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
12/03 in 77/03), 109. člena Statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00,
102/00, 65/03, 123/04 in 53/05) ter sklepa
Občinskega sveta občine Sevnica, sprejetega na 21. redni seji dne 2. 6. 2005, objavlja
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o prvi javni dražbi za prodajo
nepremičnine v k.o. Goveji dol
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Sevnica, Režijski obrat stavbnih
zemljišč, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel.
07/81-61-200; faks 07/81-61-210.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 1250/5, pašnik v izmeri 2431 m², vpisana v vl. št. 680, k. o. Goveji dol, last Občine
Sevnica.
Izklicna cena je 11,642.728,06 SIT. V
ceni ni vključen davek na dodano vrednost.
Osnovna namenska raba nepremičnine
po prostorskih sestavinah planskih aktov
občine je opredeljena v stanovanjskem območju v mejah urbanistične zasnove naselja. Zemljišče ni komunalno opremljeno.
Poleg stanovanjsko-bivalne dejavnosti je
možna tudi poslovna, gostinska (npr. dnevni
bar), trgovska (na drobno), ter servisna in
storitvena dejavnost pod pogojem, da dejavnost nima negativnih vplivov na okolje in na
bivalne pogoje. Dovoz do zemljišča oziroma
novega stanovanjsko poslovnega objekta je
urejen z regionalno cesto na vzhodni strani
ter s stanovanjske oziroma interne dovozne
ceste na zahodni strani.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v
tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v
celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v
pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljene nepremičnine.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 28. 6. 2005 v sejni sobi
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z
začetkom ob 11. uri.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali ﬁzična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
ﬁzična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator bo
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Sevnica št. 01310-0100008286 s

sklicem, za namen javna dražba – k.o. Goveji dol.
9. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 28. 6. 2005
do 10. ure na naslovu organizatorja, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica, v vložišče (soba št.
213) v drugem nadstropju stavbe. Javne
dražbe se lahko udeleži le tisti, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
10. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
11. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
ali naroči po pošti na naslovu Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, proti plačilu 1.000 SIT na transakcijski račun Občine
Sevnica št. 01310-0100008286.
Razpisna dokumentacija vsebuje: zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo in obrazec
prodajne pogodbe.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Alenki Šintler, tel.
07/81-61-232.
Imenovana komisija za vodenje javne
dražbe lahko s soglasjem predstojnika režijskega obrata stavbnih zemljišč postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
12. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč ogled nepremičnine, ki je predmet
javne dražbe.
Občina Sevnica
Ob-16236/05
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 16. člena Statuta Občine
Črna na Koroškem (Ur. l. RS, št. 62/99,
40/01, 75/03 in 127/03) in sklepa Občinskega sveta občine Črna na Koroškem z dne
25. 5. 2004, Občina Črna na Koroškem s
sedežem v Črni na Koroškem, Center 101,
razpisuje
javno dražbo
za prodajo komunalno neurejenih
gradbenih parcel v poselitvenem
območju naselja Črna na Koroškem
Predmet javne dražbe je stavbno zemljišče v Žerjavu, in sicer:
I.a) parcela parc. št. 86 v izmeri 5441 m2,
vpisana pri vl. št. 106 k. o. Žerjav, kjer je
vknjižena družbena lastnina imetnik in pravice uporabe Občina Črna na Koroškem,
izklicna cena 28,750.556,90 SIT.
Za prodajo navedenih parcel bo javna
dražba, dne 4. 7. 2005 s pričetkom ob 12.
uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem,
Center 101.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša za parc. št. 86 k. o. Žerjav
100.000 SIT.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu za po-
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samično parcelo. K vrednosti parcele, ki bo
dosežena po končani licitaciji, bo potrebno
kupcu parcele obračunati še 20% DDV.
V izklicno ceno je vključena cena zemljišča, ki je določena z Sklepom o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini
Črna na Koroškem za leto 2004 (Ur. l. RS,
št. 43/04).
II. Varščino je potrebno plačati pred javno dražbo na transakcijski račun Občine
Črna na Koroškem 01216-0100010176,
celotno preostalo kupnino skupaj s stroški
opremljanja stavbnega zemljišča pa mora
dražitelj plačati v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Varščina za nakup ene izmed parcel znaša 10% od vrednosti parcele. Kupec, ki je
zainteresiran za nakup več parcel, mora plačati varščino za vsako parcelo posebej.
III. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe.
Varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se
vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh
po javni dražbi.
Z dokazilom o plačani varščini lahko dražitelj nastopa pri nakupu parcele za katero
je plačal varščino.
V primeru, da dražitelj z nakupom uspe,
se varščina, ki je bila plačana, vračuna v
kupnino.
IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
iz katerega bo razvidno, da imajo sedež na
območju Republike Slovenije in ﬁzične osebe
s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti potrdilo za licitiranje.
V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku dražbe. Če dražitelj po svoji krivdi
pogodbe ne podpiše v postavljenem roku,
se šteje, da je odstopil od nakupa, varščina pa zapade prodajalcu. Plačilo kupnine
je bistveni element pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine se pogodba šteje
za razdrto. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, stroške overitve, takse)
nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine ter poravnavi
vseh ostalih stroškov v povezavi z zemljiškoknjižnim prenosom, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo
pa bo podan zemljiškoknjižni predlog.
Občina Črna na Koroškem

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-02-17/2005/1
Ob-16014/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja službe v Splošni službi.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik ali univerzitetni diplomirani ekonomist;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj (kolikor
ima kandidat magisterij ali doktorat se zahteva najmanj 4 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj).
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Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi: pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Splošni službi, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
v nazivu podsekretar. Delo na delovnem
mestu se opravlja v nazivu podsekretar ali
sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-17/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta".
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 118/05
Ob-16022/05
Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 63a, 3256 Bistrica ob Sotli, razpisuje prosta delovna mesta
– učitelja angleškega in nemškega
jezika s polnim delovnim časom za nedoločen čas,
– učitelja glasbene vzgoje s polnim delovnim časom za nedoločen čas (dopolnjevanje obveze na sosednji šoli),
– učitelja
zgodovine,
geograﬁje,
državljanske vzgoje in etike s krajšim
delovnim časom za nedoločen čas,
– učitelja tehnike in tehnologije, knjižničarja, učitelja računalnikarja in laboranta s polnim delovnim časom za nedoločen čas.
Začetek dela je 1. 9. 2005.
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Kandidati pošljite prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, določenih z Zakonom
o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja, v osmih dneh po objavi razpisa.
Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Št. 59/2005
Ob-16027/05
Dom starejših občanov Ljubljana MostePolje na podlagi 34. člena Statuta doma in
sklepa Sveta doma z dne 31. 5. 2005 razpisuje delovno mesto
direktorja doma.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati
pogoje iz 56. ali 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno
prečiščeno besedilo).
Direktor bo imenovan za obdobje 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in vizijo svojega dela kandidati pošljejo v
zaprtih kuvertah v 8 dneh, po objavi razpisa
na naslov: Dom starejših občanov Ljubljana
Moste-Polje, Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana,
z oznako »za razpis direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri na Svetu doma
obveščeni v 30 dneh, od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.
DSO Ljubljana Moste-Polje
Št. 110-207/2005
Ob-16029/05
Republika Slovenija, Upravna enota Tolmin, objavlja v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih – Uradno prečiščeno
besedilo (Ur. l. RS, št. 35/05) javni natečaj
za prosto delovno mesto:
svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Izbrani kandidat bo opravljal naslednja dela:
vodenje zahtevnejših upravnih postopkov,
pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših
gradiv, pomoč pri pripravi predpisov in druge
upravne naloge.
Poleg splošnih pogojev, določenih s
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v
enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila, iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,

– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
V izbirnem postopku se bodo upoštevale
le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, kolikor bo potrebno pa tudi na podlagi razgovora s kandidati
ter s pisnim preverjanjem znanja. Prednost
pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v državni upravi.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne enote Tolmin.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v ovojnici z označbo »javni natečaj – svetovalec« na naslov: Upravna enota Tolmin,
Ulica padlih borcev 1/b, 5222 Tolmin, in sicer
v roku 8 dni od objave javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
O izbiri bo izdana odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa
bo izdan poseben sklep.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 05/38-00-800, kontaktni osebi mag.
Darja Urbančič in Milena Brešan.
Upravna enota Tolmin
Št. 73/05
Ob-16030/05
Svet zavoda Ljudska univerza Krško,
Dalmatinova ulica 8, 8270 Krško, razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa tretji odstavek 16. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št.
12/96).
Direktor bo imenovan za 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o
dosedanjih delovnih izkušnjah, kratek življenjepis in program oziroma vizijo razvoja
zavoda v 8 dneh po objavi – v zaprti ovojnici
na naslov: Svet zavoda Ljudska univerza
Krško, Dalmatinova ulica 8, 8270 Krško, s
pripisom: za razpis direktorja.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Ljudska univerza Krško
Št. 140/2005
Ob-16138/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo
(ZJU-UPB1) (Ur. l. RS, št. 35/05) načelnik
Upravne enote Celje objavlja javni natečaj
za prosto delovno mesto:
referent v Oddelku za upravne notranje zadeve, v Referatu za državljanstva,
matične zadeve, javni red in tujce.
Delovno mesto referent je uradniško
delovno mesto, na katerem se delo lahko
opravlja v nazivu referent IV, III ali II.
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Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj srednjo izobrazbo
splošne, upravne ali ekonomske smeri;
– imeti morajo najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni upravni izpit;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– v času opravljanja poskusnega dela
mora izbrani kandidat opraviti izpit za matičarja;
– 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.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo zaključnega spričevala;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/la pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati/ke z zahtevano stopnjo
izobrazbe, z delovnimi izkušnjami v državni
upravi in s poznavanjem delovnega področja Oddelka za upravne notranje zadeve.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in tri
mesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na
delovnem mestu referent, v nazivu referent
IV, v prostorih Upravne enote Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje, v roku 8 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati/ke bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60
dni od objave v Uradnem listu. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

(Ur. l. RS, št. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95 in
73/04).
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 03/426-54-14.
Upravna enota Celje
Ob-16144/05
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor na podlagi 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in
23/05) objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
gradbeni inšpektor (1 delovno mesto
v Novi Gorici).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih inšpektor III, II in I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravijo ustrezen
manjkajoči izpit.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane
vloge, dokazil in ustnega razgovora.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh
po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000
Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije se lahko pridobijo na tel.
01/420-44-98.
Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 111-69/05-015
Ob-16181/05
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94,
48/94, 82/94, 41/95 in 73/04) in skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Ur. l. RS, št. 40/94, 8/95, 16/97 in 24/98),
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
eno prosto notarsko mesto s sedežem
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
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Št. 111-64/05-0515
Ob-16183/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu.
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. 111-68-05-0515
Ob-16185/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem.
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. 1207/05
Ob-16209/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja javni natečaj za prosta delovna mesta:
12 pripravnikov z univerzitetno izobrazbo.
Od kandidatov pričakujemo:
– univerzitetno izobrazbo,
– aktivno znanje dveh tujih jezikov, od
tega en jezik izmed: angleški, nemški, francoski, španski ali ruski jezik,
– usposobljenost za delo z računalniškimi urejevalniki besedil.
Za navedena delovna mesta je kraj
opravljanja dela Prešernova 25, Ljubljana,
kandidati/ke pa morajo poleg navedenih
pogojev izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta:
državljanstvo Republike Slovenije, znanje
uradnega jezika, aktivno znanje dveh tujih
jezikov, da oseba ni bila pravnomočno obsojena in ni v kazenskem postopku 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. Prednostni kriterij za
izbiro je univerzitetna izobrazba družboslovne smeri.
Kandidati/ke morajo poleg morebitnih
dodatnih dokazil, navedenih pri razpisanem
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delovnem mestu, priložiti tudi vlogo z življenjepisom v predpisani obliki (na voljo na
uradni spletni strani ministrstva), dokazilo
o univerzitetni izobrazbi, dokazila o aktivnem znanju tujih jezikov (kar se dokazuje s
certiﬁkatom o aktivnem znanju tujih jezikov
– dokazilo Državnega izpitnega centra ali
Filozofske fakultete v Ljubljani) ter dokazila o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidati/ke morajo poleg navedenih
dokazil, priložiti dokazila o splošnih pogojih za zasedbo delovnega mesta: dokazilo
o državljanstvu RS, pisno izjavo, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Rok za vlaganje prijav je 15 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
25, Ljubljana, z navedbo delovnega mesta,
za katerega se kandidat/ka poteguje in z
označbo "Javni natečaj za zasedbo delovnih
mest".
Kandidati/ke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranim
kandidatom/kam bo izdana upravna odločba, drugim pa bo vročen sklep, da niso izbrani. Z izbranimi kandidati/kami bomo po
dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-2072.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-16213/05
Svet zavoda Glasbena šola Črnomelj,
Ulica Mirana Jarca 3, 8340 Črnomelj, 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 dne 1. 9.
2005 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 Glasbena šola Črnomelj, Ulica Mirana
Jarca 3, 8340 Črnomelj z oznako »Prijava
za razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Glasbena šola Črnomelj
Ob-16214/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05-UPB1) Občina Trbovlje objavlja javni
natečaj za zaposlitev
svetovalca za pravne zadeve v Oddelku za splošne zadeve.
Za delovno mesto svetovalec za pravne
zadeve je določeno, da se naloge opravljajo
v nazivih svetovalec II in svetovalec I. Iz-
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brani/-a kandidat/-ka bo naloge opravljal/-a
v nazivu svetovalec II.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/-ke:
– 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
pravne smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave ter strokovnega izpita iz upravnega postopka, ju
morajo opraviti v enem letu od imenovanja
v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome (dokazilo o pridobljeni izobrazbi),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila, iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega
postopka,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata/-ke, v kateri izjavlja, da ni
bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil/-a obsojen/-a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izbrani/-a kandidat/-ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/-a potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izdaja Ministrstvo za
pravosodje in potrdilo, da ni v kazenskem
postopku, ki ga izdaja krajevno pristojno sodišče, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela na sedežu Občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev se pošljejo na naslov: Občina Trbovlje, Oddelek za splošne zadeve, Mestni trg 4, Trbovlje, s pripisom: javni natečaj
»svetovalec za pravne zadeve«. Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni/-e v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu/-ki bo izdana upravna
odločba o izbiri, drugim kandidatom/-kam
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim
delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite vsak delovni dan na
tel. 03/56-34-477 v času od 8. do 11. ure.
Občina Trbovlje

Št. 362/05
Ob-16216/05
I. Na podlagi določb 73. člena, v povezavi z 71. členom Statuta in Akta o sistemizaciji delovnih mest, Klinični center Ljubljana
razpisuje:
– delovna mesta glavnih medicinskih
sester strokovno poslovnih skupnosti
(SPS) (m/ž):
– Interna klinika,
– Kirurška klinika,
– Ginekološka klinika;
– delovna mesta glavnih medicinskih
sester (m/ž):
– Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo,
– Očesne klinike,
– Ortopedske klinike,
– Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
– Kliničnega inštituta za medicino dela,
prometa in športa,
– Kliničnega oddelka za kardiologijo,
SPS Interna klinika,
– Kliničnega oddelka za žilne bolezni,
SPS Interna klinika,
– Kliničnega oddelka za gastroenterologijo, SPS Interna klinika,
– Kliničnega oddelka za hematologijo,
SPS Interna klinika,
– Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino, SPS Interna klinika,
– Centra za vojne veterane, SPS Interna klinika,
– Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in
ožilja, SPS Kirurška klinika,
– Kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo, SPS Kirurška klinika,
– Kliničnega oddelka za plastično kirurgijo in opekline, SPS Kirurška klinika,
– Kliničnega oddelka za travmatologijo,
SPS Kirurška klinika,
– Kliničnega oddelka za anesteziologijo
in intenzivno terapijo operativnih strok, SPS
Kir. kl.,
– Kliničnega oddelka za kirurške infekcije, SPS Kirurška klinika,
– Kliničnega oddelka za nevroﬁziologijo,
SPS Nevrološka klinika,
– Kliničnega oddelka za ginekologijo,
SPS Ginekološka klinika,
– Kliničnega oddelka za perinatologijo,
SPS Ginekološka klinika,
– Kliničnega oddelka za reprodukcijo,
SPS Ginekološka klinika,
– Kliničnega oddelka za endokrinologijo,
diabetes in presnovne bolezni, SPS Pediatrična kl.,
– Službe za gastroenterologijo, SPS Pediatrična klinika,
– Službe za onkologijo in hematologijo,
SPS Pediatrična klinika.
Za glavno medicinsko sestro (m/ž) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in
organizacijskega vodenja.
Izbrani kandidati/-ke bodo imenovani/-e
za mandatno dobo štirih let.
II. Na podlagi določb 54. člena Statuta in
Akta o sistemizaciji delovnim mest, Klinični
center Ljubljana razpisuje:
– delovno mesto vodje Internistične
prve pomoči (m/ž).
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Za vodjo Internistične prve pomoči (m/ž)
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je zdravnik specialist ustrezne specialnosti,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in
organizacijskega vodenja.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
mandatno dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v
15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu
RS na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525
Ljubljana. Na ovojnici naj kandidati/-ke navedejo na katero razpisano delovno mesto
se prijavljajo.
O izboru bodo kandidati/-ke pisno obveščeni v 8-ih dneh po imenovanju izbranega
kandidata/-ke.
Klinični center Ljubljana

njevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na sedežu
Upravne enote Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Upravna enota Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer s pripisom »za javni natečaj – ne
odpiraj«. Če je prijava poslana priporočeno
po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je
oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in
začne teči z dnem objave javnega natečaja
v Uradnem listu RS.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/584-94-13 (Jožica Onišak
Ratiznojnik).
Upravna enota Ljutomer

Št. 10102-6/2005
Ob-16217/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02), Občina Postojna
objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave na
Občini Postojna, v Uradu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično
načrtovanje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba, smer FAGG,
BTF – krajinski arhitekt,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– 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 alineje.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »javni natečaj – pripravnik«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 30 dni po izbiri.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Občine Postojna.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.

Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja: Brigita Kidrič, tel. 05/728-07-53.
Občina Postojna
Št. 110-11/2005-1
Ob-16225/05
Upravna enota Ljutomer objavlja na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter določb Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04) javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
svetovalec v Oddelku za kmetijstvo,
gospodarstvo in družbene zadeve (šifra
delovnega mesta 16).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi internih aktov,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
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
upravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– dokazilo o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo dokazil o pridobljenih znanjih,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpol-
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Št. 124-112/2005
Ob-16332/05
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 službi za pravne zadeve.
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,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in poznavanjem delovanja EU.
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 prednostnih
kriterijev (potrdilo, izjava),
– 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.

Stran

4420 /

Št.

56 / 10. 6. 2005

Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
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 Službi za
pravne zadeve«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.:
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-16338/05
Svet Centra za socialno delo Cerknica
razpisuje na podlagi sklepa Sveta zavoda z
dne 30. 5. 2005
delovno mesto direktorja/ice.
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v
56. oziroma 69. členu Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92, 13/93,
42/94 - odl. USRS, 1/99, 41/99, 36/00,
54/00, 26/01, 110/02, 5/03 in 2/04):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne in sociološke smeri, 5 let
delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit
iz področja socialnega varstva;
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne psihološke, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne in sociološke smeri, 20 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit iz področja
socialnega varstva;
– direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve in druge
alinee imeti opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je
lahko za direktorja/ico imenovan kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za
vodenje, moral pa ga bo opraviti v skladu
z določili 16. in 49. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 2/04).
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Prijave z dokazili, programom dela Centra za socialno delo Cerknica za naslednje
mandatno obdobje in življenjepisom naslovijo kandidati/ke na Svet Centra za socialno delo Cerknica, Partizanska 1, z oznako
»razpis za direktorja/ico« v roku 8 dni od
dneva objave.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku določenem z zakonom.
Center za socialno delo Cerknica
Ob-16343/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS
št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji svetovalec za ceste in cestno infrastrukturo ter komunalni prispevek v
Oddelku za gospodarske javne službe.
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I. Delo na razpisanem uradniškem delovnem mestu se lahko opravlja v uradniških
nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II
in višji svetovalec I.
II. Kraj opravljanja dela: Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
III. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo gradbene, tehnične, ekonomske
ali organizacijske smeri,
– imeti morajo najmanj 5 let delovne
dobe,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka.
IV. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– z gradbeno smerjo,
– s komunikacijskimi sposobnostmi.
V. Dokazila, ki jih morajo kandidati/ke
priložiti:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi (fotokopija diplome),
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje) ali izjavo kandidata/ke,
– potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku (potrdilo izda krajevno pristojno sodišče) ali izjava kandidata/ke,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili, iz katerih so razvidna pridobljena znanja.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
VI. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh od dneva objave
na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14,
1270 Litija, s pripisom Ne odpiraj – javni natečaj za višjega svetovalca na oddelku za
gospodarske javne službe.
VII. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata/ke.
O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/ki izdana upravna odločba, drugim kandidatom/kam pa vročen
sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o
izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
VIII. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel.

01/89-63-428 pri Suzani Kukovica med 9.
in 11. uro.
Občina Litija
Št. 244/05
Ob-16348/05
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) in 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija (Uradni
list RS, št. 8/04) minister za kulturo objavlja
razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice javnega
zavoda Narodna galerija.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene od strok s
področja dela zavoda,
– poznavanje področja dela zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu,
– višje znanje najmanj enega svetovnega jezika in osnovno znanje najmanj enega
svetovnega jezika.
Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih. Kot dokazilo o doseženi
izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo diplome.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje
s certiﬁkatom o višjem znanju jezika ali z
dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku. Osnovno
znanje tujega jezika pa se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni
izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z
dokazili o opravljenem več tedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal tuj jezik, z dokazilom
o opravljanem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa do- ali podiplomskega študija.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem
mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda
imenoval za direktorja oziroma direktorico
zavoda za obdobje petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku osmih dni po izdaji
odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati oziroma kandidatke
pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis direktor Narodne galerije« v petnajstih dneh
po objavi razpisa na naslov: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Morebitne informacije: Vesna Rifelj, tel.
01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 243/05
Ob-16349/05
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) in 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba ﬁlm
Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03) minister
za kulturo objavlja razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice javnega
zavoda Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetno izobrazbo,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
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– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnem delovnem mestu,
– poznavanje ﬁlmskega področja s poudarkom na ﬁlmski tehnologiji v vseh fazah
izdelave ﬁlma,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– višje znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo
diplome.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje
s certiﬁkatom o višjem znanju jezika ali z
dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem
mnenju sveta zavoda imenoval za direktorja oziroma direktorico zavoda za obdobje
petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati oziroma kandidatke
pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis
– direktor Viba ﬁlm« v enaindvajsetih dneh
po objavi razpisa na naslov: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Morebitne informacije: Vesna Rifelj, tel.
01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo

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 oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopija dokazila o osnovni ravni
znanja tujega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili Ministrstva
za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Osnovna raven znanja tujega jezika pa
se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazilom o
opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru srednješolskega oziroma gimnazijskega
programa.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal/a na delovnem mestu višjega
svetovalca/ke in sicer dela in naloge višjega
svetovalca/ke III v prostorih Ministrstva za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava
na razpis – višji svetovalec« ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v
roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od objave na spletni strani Ministrstva za kulturo. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije oziroma
od objave na spletni strani Ministrstva za
kulturo. 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 čas nadomeščanja delavke na
starševskem dopustu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba ga. Rifelj, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 369-59-34.
Ministrstvo za kulturo

Ob-16350/05
Občina Medvode, župan, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja oddelka za gospodarske javne
službe.
Naloge uradniškega delovnega mesta je
mogoče opravljati v nazivu podsekretar.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 42/02) morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene smeri (nizke gradnje) oziroma visoka strokovna
izobrazba s specializacijo oziroma visoka
strokovna izobrazba z magisterijem;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– organizacijske sposobnosti;
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma če kandidat/ka nima opravljenega
izpita iz javne uprave, ga je dolžan/na opraviti v letu dni po imenovanju v naziv;
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Javni uslužbenec/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
Kandidati/ke morajo k prijavi predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS;
– izjava kandidata/ke o izpolnjevanju pogojev nekaznovanosti in da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat predložil naknadno).

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev sprejemamo vključno do 22. 6.
2005 na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
(javni natečaj – vodja oddelka za GJS). Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne ponudbe.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Kandidate/ke bomo o izboru pisno
obvestili v 8 dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije: 01/ 361 95 50.
Občina Medvode
Št. 245/05
Ob-16351/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02ZDT-B, 2/04-ZDSS-1 in 23/05) minister objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta:
višji svetovalec/ka pod zap. št. 83 v Direktoratu za kulturno dediščino, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za določen čas, s polnim
delovnim časom, in sicer za čas nadomeščanja javne uslužbenke na starševskem dopustu.
Kratek opis delovnih nalog:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– sodelovanje pri pripravi odlokov in odločb za spomenike državnega pomena,
– sodelovanje pri pripravi analiz zakonov
in podzakonskih aktov in priprava predlogov vključevanja varstva kulturne dediščine
vanje,
– sodelovanje pri pripravi gradiv za promocijo kulturne dediščine in njenega varstva,
– zasnove projektov, poročil in drugih
gradiv za varstvo stavbne dediščine,
– sodelovanje pri pripravi analiz zakonov
in podzakonskih aktov in pripravi predlogov vključevanja varstva kulturne dediščine
vanje,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja med ministrstvom in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pri pripravi državnih lokacijskih načrtov,
– sodelovanje pri oblikovanju metod in
strokovnih zasnov za varstvo kulturne dediščine v prostoru.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
oziroma kandidatke ki poznajo prostorsko
in gradbeno zakonodajo, ter zakonodajo s
področja varstva kulturne dediščine.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo arhitekturne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo strokovni izpit iz upravnega postopka;
– imeti morajo osnovno raven znanja tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
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Druge objave
Št. 020-7/2005-1
Ob-16218/05
Povabilo za predložitev predlogov
Znanstveni in tehnološki podjetniški
inkubatorji na univerzah
PHARE Nacionalni program 2003
SI 2003/004-938-16
Ministrstvo za gospodarstvo zbira predloge za razvoj znanstvenih in tehnoloških podjetniških inkubatorjev na univerzah (Spin-off
inkubatorjev) v Sloveniji. Projekt je podprt s
ﬁnančno pomočjo programa predpristopnih
pomoči Evropskih skupnosti – Nacionalnega
programa PHARE 2003.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom, Smernice za prijavitelje projektnih
predlogov in prijavni obrazci so na voljo na
Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana in na naslednjem internetnem naslovu: www.mg-rs.si. Rok za oddajo
predlogov je 8. 8. 2005 ob 16. uri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 005-6/2005-6
Ob-16500/05
Na podlagi 87.d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) minister za zdravje obvešča, da se je z dnem 18. 5. 2005 s sklepom
št. 005-6/2005-5 pričel postopek za podelitev javnega pooblastila in za oddajo storitev
iz javnega pooblastila za zdravstveno dejavnost ﬁzioterapije.
V okviru javnega pooblastila bodo oddane v sklopih naslednje storitve: 1. vodenje
registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti;
2. vodenje registra za zasebne izvajalce, izdajanje potrdil o vpisu in izbrisu iz registra;
3. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem; 4. izdajanje, podaljševanje in odvzem
licence izvajalcem; 5. načrtovanje specializacije in specialističnega izpita.
Postopek podelitve javnega pooblastila
in oddaje storitev iz javnega pooblastila se
izvede ob smiselni uporabi določil Zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo), ki se nanašajo na javni
razpis, po postopku brez predhodne objave
z neposrednimi pogajanji.
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, od objave do 30. 6. 2005 vsak delovnik od 8. do
12. ure.
Ministrstvo za zdravje
Ob-16337/05
Preklic
Klub Netopir Mujič Peter s.p. v stečaju
preklicuje objavo za prvo prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb objavljeno
v Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005 in se
objavi nova prodaja nepremičnin z javnim
zbiranjem.
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St
78/2004 z dne 12. 5. 2005 objavlja
prodajo
nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
Prodaja se nepremičnina – stanovanjska
hiša z zemljiščem na lokaciji Dolenje Selce
6 Dobrnič k.o. Knežja vas, z.k. vl. št. 1741,
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parc. št. 2031/3, v izmerah: dvorišče 242 m2,
stanovanjska stavba 81 m2.
Najnižja ponujena cena znaša 1,400.000
SIT.
Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku na način javnega zbiranja
ponudb. Na naroku za odpiranje ponudb
bo možno zviševanje cene, pri čemer bodo
imeli možnost zviševati ceno le ponudniki, ki
bodo pravočasno vplačali varščino in pravilno in pravočasno poslali ponudbo.
– Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati naziv kupca, njegov
točen naslov, ponujeni znesek in ponudba
mora biti podpisana s strani pooblaščene
osebe za zastopanje.
– Na zaprti ovojnici mora biti oznaka »ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb«.
– Ponudba mora prispeti na naslov: Melita Butara – stečajna upraviteljica, Fintim
d.o.o. Ljubljana, Parmova 51.
– Ponudbi mora biti priložen sklep o registraciji družbe, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik
ﬁzična oseba, ter notarsko overjena izjava,
da ni oseba iz 153. člena ZPPSL.
– Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele do vključno 22. 6. 2005 do
12. ure.
– Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od izklicne cene, ki se vplača na TR
stečajnega dolžnika št. 27000-0000026659
pri Factor banki d.d. Ljubljana in predložiti
dokazilo o vplačilu varščine najkasneje na
naroku za odpiranje ponudb.
– Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevanih sestavin oziroma podatkov, oziroma
bodo nepravočasne, se ne bodo upoštevale,
morebitna vplačana varščina pa se bo ponudniku vrnila.
– Neuspelim ponudnikom se varščina
vrne v 8 dneh od dne odpiranja ponudb in
se ne obrestujejo.
– Nepremičnina se prodaja na način »videno kupljeno«, prodajalec pa ne odgovarja
za stvarne in pravne napake.
– V prodajno ceno ni vključen davek na
promet nepremičnin, stroški prenosa lastninske pravice nosi kupec in ravno tako kupec uredi vpise v zemljiško knjigo.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o
izbiri, kupnino pa v celoti plačati v 30 dneh
po sklenitvi prodajne pogodbe.
– Lastninska pravica preide na kupca z
dnem plačila celotne kupnine.
– Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6.
2005 ob 12. uri v prostorih Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana v
sobi 320.
– Za vse informacije in dogovore glede ogleda nepremičnine kličite na tel.
01/436-00-00 med 9. in 13. uro dopoldne
od ponedeljka do četrtka.
Klub Netopir Peter Mujič s.p. v stečaju
stečajna upraviteljica Melita Butara
Št. 54/2005
Ob-16012/05
Občina Horjul, Slovenska cesta 7, 1354
Horjul 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) ter sklepa občinskega sveta sprejetega na 21. seji, dne 31. 3.
2005, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje: nezazidano stavbno zemljišče v Horjulu, parc. št. 906/2 k.o.

Horjul, travnik 3. r. v izmeri 2608 m2 in parc.
št. 905 k.o. Horjul, travnik 3. r. v izmeri
1618 m2, površine namenjene za proizvodnjo, skladišče in terminale.
2. Izhodiščna cena: 33,723.480 SIT in je
določena v skladu s cenitvijo, ki jo je opravil
Grad inženiring, d.o.o., Celovška 69 c, Ljubljana. Zemljišče nima direktnega dostopa in
po delu zemljišča poteka potok, kar je upoštevano v cenitvi.
3. Pogoji prodaje: nepremičnina se prodaja kot celota.
4. Stroške overitve podpisa pri notarju
plača prodajalec, kupec pa nosi stroške davka na dodano vrednost ter stroške kupoprodajne pogodbe in zemljiškoknjižne izvedbe.
5. Pogoji za udeležbo na razpisu:
– ponudba mora vsebovati ime/naziv
kupca, njegov točen naslov in ponujeno
ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izklicne cene nepremičnine. Prijave za nakup
z nižjo ceno se ne bodo upoštevale;
– ponudniki morajo oddati ponudbo v
roku 15 dni od dneva objave;
– ponudbo morajo oddati priporočeno po
pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«
na naslov: Občina Horjul, Slovenska cesta
7, 1354 Horjul. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.
6. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (ﬁzične osebe),
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni (pravne osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki),
– kopijo davčne številke, matično številko in telefonsko številko,
– potrdilo o plačani varščini.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudb
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Horjul
št. 01362-0100001373 s pripisom »za javno
ponudbo – prodaja nepremičnin«. Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v kupnino,
ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni
po preteku roka za zbiranje ponudb.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
– edini kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine,
– v primeru, da so kupnine več ponudnikov enake, se izbere ponudnik, ki je prej
oddal ponudbo,
– ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku roka za zbiranje
ponudb.
9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je lahko izključena. Župan oziroma
Komisija za pridobivanje in razpolaganje s
stvarnim premoženjem Občine Horjul lahko
ustavita začeti postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe.
10. Pogodbo o prodaji nepremičnine
mora ponudnik skleniti najpozneje v roku 8
dni po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru,
da se izbrani ponudnik v 8 dneh od poziva k
podpisu pogodbe ne odzove se šteje, da je
od pogodbe odstopil. Rok za plačilo celotne
kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe.
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11. Podrobnejše informacije o predmetu
prodaje lahko ponudniki dobijo na naslovu Občina Horjul, Slovenska cesta 7, tel.
01/759-11-20 (Jana Jereb).
Ogled nepremičnine bo možen po predhodni napovedi in uskladitvi časa ogleda.
Občina Horjul

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje:
a) Stanovanje na podstrešju poslovno
stanovanjske stavbe Mariborska cesta 20 v
Radljah ob Dravi v izmeri 87,90 m² in pripadajoča klet v izmeri 13,40 m², parc. št. 605,
k.o. Radlje ob Dravi, v surovem stanju, za
izhodiščno ceno 4,383.764 SIT.
2. Pogoji razpisa
Na javnem razpisu lahko sodelujejo ﬁzične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno oziroma ponujeno ceno
nad izhodiščno ceno,
– da v ponudbi navedejo plačilne pogoje
za plačilo kupnine,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije, potrdilo o registraciji
podjetja (izpis iz sodnega registra) za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS),
– da predložijo bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 100.000 SIT ali potrdilo o plačani varščini v višini 100.000 SIT,
plačano na TRR Javnega stanovanjskega sklada Občine Radlje ob Dravi št.
01301-6000000165.
3. Merila za izbor:
– ponujena cena za odkup stanovanja,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
4. Rok za oddajo ponudb
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici do 27. 6. 2005 na naslov: Javni stanovanjski sklad Občine Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje
ob Dravi. Ovojnice morajo biti označene z
napisom »Ne odpiraj – ponudba«. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Nepravočasno prispele, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe se pri izbiri ne
bodo upoštevale.
5. Sklep o izbiri
Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika
bo izdan v 8 dneh po odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po prejemu
sklepa o izbiri skleniti kupoprodajno pogodbo. Če se izbrani ponudnik v 8 dneh po
pozivu naročnika k podpisu pogodbe ne odzove, velja da je od pogodbe odstopil, zaradi
česar mu zapade varščina v korist Javnega
stanovanjskega sklada Občine Radlje ob
Dravi ali pa bo vnovčena bančna garancija
za resnost ponudbe.
Ostalim ponudnikom bo varščina brez
obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o
izbiri ponudnika.
6. Davek na promet z nepremičninami
ter vse druge dajatve in stroške, ki so povezani s prenosom lastništva, plača kupec.
Lastništvo na prodanih nepremičninah preide na kupca s plačilom celotne kupnine.
7. Javni stanovanjski sklad Občine Radlje ob Dravi na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji z nobenim
od ponudnikov.
8. Podrobnejše informacije glede javnega razpisa dobite na sedežu Javnega
stanovanjskega sklada Občine Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob
Dravi – soba 414/IV, v ponedeljek od 8. do
10. ure in v sredo od 8. do 10. ure in od 14.
do 16. ure; informacije pa tudi na telefonski
številki 02/88-73-809. Ogled nepremičnine
je možen po predhodnem dogovoru.
Javni stanovanjski sklad
Občine Radlje ob Dravi

Ob-16025/05
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 zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka (v nadaljevanju
prodajalec).
2. Predmet prodaje:

od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 27. 6. 2005 do 10. ure na naslov:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, z oznako: Javno zbiranje ponudb ne odpiraj!
7. Odpiranje ponudb bo komisijsko.
8. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najnižji znesek višanja v oddani
ponudbi je 100.000 SIT. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. V primeru pridobitve dveh ali več enakih popolnih in pravilnih ponudb, bo izvedena ustna
licitacija v torek, dne 28. 6. 2005 ob 14. uri
v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno.
9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo moral
skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 8
dneh po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v

Lokacija

Številka stanovanja

Izklicna cena
stanovanja (cena vključuje DDV)

Snežniška cesta 3,
Pivka

št. 3
(po JUS UC 2.100-92,62 m2)

6,000.000 SIT

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.
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;
– ponujeno ceno za stanovanje, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– 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;
– telefonsko številko na kateri je ponudnik dosegljiv.
4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati
kavcijo, v višini 400.000 SIT (z besedo: štiristotisoč tolarjev). Kavcijo se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa:
01291-0100016298 pri Banki Slovenije, z
navedbo »Plačilo kavcije za javni razpis«
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,

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
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana Vodopivec).
Občina Pivka
Ob-16031/05
Javni stanovanjski sklad Občine Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi na podlagi sklepa nadzornega
sveta Javnega stanovanjskega sklada Občine Radlje ob Dravi, št. 158, z dne 14. 2.
2005, objavlja
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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 zemljišče, parc.
št. 2196/4, k.o. 2682 – Brdo, v izmeri
691 m2.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 33,168.000 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;
– 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.
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Ob-16033/05
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so naslednja zemljišča:
I. Nezazidano, komunalno opremljeno
stavbno zemljišče, namenjeno poslovni
gradnji v IOC Zapolje:
– parc. št. 405/3 pašnik v izmeri 722 m2,
– parc. št. 403/1 pašnik v izmeri
1574 m2,
– parc. št. 400/10 gozd v izmeri 348 m2,
– parc. št. 400/8 gozd v izmeri 3133 m2,
– parc. št. 399/1 neplodno v izmeri
2449 m2 in pašnik v izmeri 1177 m2,
– parc. št. 401/6 pašnik v izmeri 2312 m2
in travnik v izmeri 1028 m2, vse k.o. Blekova vas.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 12.300 SIT za m2. V ceno je
vključen 20% DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: voda, elektrika
(3X35 A) in asfaltna cesta.
II. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 214/1 gozd v izmeri 1 20 80 m2, k.o. Dol.
Logatec, namenjeno poslovni gradnji v IOC
Zapolje:
Izklica cena za zemljišče (brez komunalne opreme) je 7.000 SIT za m2. V ceno je
vključen 20% DDV.
III. Nezazidano stavbno zemljišče, funkcionalno zemljišče k obstoječemu objektu z
več lastniki:
– parc. št. 316/16 sadovnjak 245 m2,
– parc. št. 316/11 pašnik v izmeri 155 m2,
obe k.o. Gor. Logatec.
Izklica cena za zemljišče (brez komunalne opreme) je 10.800 SIT za m2. V ceno je
vključen 20% DDV.
IV. Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 139/14 travnik v izmeri 314 m2, k.o. Grčarevec. Zemljišče ni samostojna gradbena
parcela, ker čezenj poteka komunalni vod.
Zemljišče je primerno kot funkcionalno zemljišče lastnikom sosednjih zemljišč.
Izklicna cena za zemljišče (brez komunalne opreme) je 5.800 SIT za m2. V ceno
je vključen 20% DDV.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma ﬁrmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in ﬁzične osebe, ki plačajo varščino v
višini 10% od izklicne cene na podračun
št. 01264-0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.

Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 29. 6. 2005 do 12. ure
na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, Logatec, s pripisom »Javni razpis Nepremičnine – ne odpiraj!«.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu k
podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani
ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine
in drugih obveznosti kupca. Vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško knjigo nosi prodajalka.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. 01/75-90-618.
Občina Logatec
Št. 360-03-101/05
Ob-16140/05
Občina Mežica na podlagi 45. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/3) in sklepa 21.
seje Občinskega sveta Mežica z dne 1. 6.
2005 objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje: dve stanovanji v večstanovanjskih objektih:
1. Dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju
večstanovanjske hiše na naslovu Leška cesta 11, 2392 Mežica, neto koristne površine
60,38 m2, izhodiščna cena 3,317.500 SIT.
2. Dvo in polsobno stanovanje št. 3 v
prvem nadstropju več stanovanjske hiše na
naslovu Leška cesta 13, 2392 Mežica, neto
koristne površine 76,47 m2, izhodiščna cena
7,125.000 SIT.
Izhodiščna cena je določena v skladu
s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in
sklepom Občinskega sveta občine Mežica.
Predpisane davčne dajatve in stroške prepisa plača kupec.
II. Pogoji in pravila javnega razpisa
3. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o državljanstvu RS za ﬁzične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe,
– dokazilo o plačilu varščine.
4. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Mežica št.
01274-0100010050, sklic 00 360-05, znaša 10% od izklicne cene v točki 1 oziroma
točki 2 ter se uspelim ponudnikom vračuna
v kupnino, neuspelim pa vrne v roku 15 dni
po izvedbi razpisa brez obresti.
5. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodba.
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6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od prejema računa, ki ga
prodajalec izda v 8 dneh po podpisu pogodbe. Če kupec v navedenem roku ne podpiše
ali če ne plača celotne kupnine velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 24. 6. 2005
do 12. ure, na naslov: Občina Mežica, Trg
svobode 1, Mežica. Na kuverti naj bo označeno: »Ne odpiraj! - Ponudba za nakup stanovanja«.
8. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani kupci dobijo na občini Mežica, Trg
svobode 1, Mežica, pri Andreji Breznik.
Občina Mežica

II. Pogoji prodaje: nepremičnina se prodaja po sistemu videno kupljeno.
1. Pri nakupu nepremičnin lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe ali samostojni
podjetniki, ki morajo predložiti dokazilo o
registraciji, ki ni starejše od 30 dni (izpisek
iz sodnega registra ali priglasitveni list iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri DURS).
2. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
svoje točne podatke (naziv ponudnika, naslov, sedež, odgovorno osebo in podpisnika
pogodbe, davčno in matično številko, telefon
in kontaktno osebo ponudnika).
3. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine, ki ne sme biti nižja
od izklicne vrednosti nepremičnine. Kupnino
je ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po
podpisu pogodbe. Zemljiškoknjižni prenos
nepremičnine se lahko opravi po v celoti
plačani kupnini.
4. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
5. Ponudnik mora plačati varščino in
ponudbi predložiti dokazilo, o plačani varščini v višini 1,000.000 SIT. Varščina se
plača na podračun odprt pri UJP Žalec
št. 01339-0100003082.
6. Rok za plačilo kupnine ne sme biti
daljši od 8 dni po podpisu pogodbe. Vsi stroški povezani s prodajo zemljišča in stavbe
so breme kupca nepremičnin.
7. Občina lahko kadarkoli začeti postopek brez obrazložitev in brez odškodnine
ustavi.
8. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v roku 14 dni od dneva prejema obvestila o izbiri.
III. Rok in naslov predložitve ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov:
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik z oznako
»Ponudba za odkup objekta Frankolovo 8 in
funkcionalnega zemljišča – ne odpiraj«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 22. 6. 2005 do 14. ure.
Odpiranje ponudb bo ob 15. uri v sejni sobi
Občine Vojnik.
IV. Dodatne informacije se lahko dobijo
na sedežu Občine Vojnik v času uradnih ur
ali na telefon pri osebi Mojca Skale ali Jelka
Gregorc na tel. 03/780-06-20.
V. Kriterij po katerih se bodo vrednotile
ponudbe; merilo za izbiro je najvišja cena.
Prednost pri nakupu ima ob izpolnjevanju
pogojev razpisa, lastnik stavbe Frankolovo
9 in solastnik stavbe Frankolovo 8.
VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
Občina Vojnik

Št. 36003-56/2005
Ob-16212/05
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, objavlja na podlagi 29. in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), načrta prodaje
stvarnega premoženja občine, sprejetega
z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje
za leto 2005, (Uradni vestnik Zasavja, št.
22/04), poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Stanovanje na naslovu Trg svobode
32, stanovanje številka 16, v skupni površini
71,41 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izklicna cena je 9,385.503 SIT.
2. Stanovanje na naslovu Gimnazijska cesta 15 f, stanovanje številka 14, v
skupni površini 67,01 m2. Stanovanje je
zasedeno z najemnikom. Izklicna cena je
10,360.316 SIT.
3. Stanovanje na naslovu Novi dom 32 a,
stanovanje številka 2, v skupni površini
73,54 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izklicna cena je 10,555.579 SIT.
4. Stanovanje na naslovu Gimnazijska
cesta 22 a, stanovanje številka 4, v skupni površini 75,47 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izklicna cena je
6,620.000 SIT.
II. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
petka 17. 6. 2005, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
III. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako
»Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«.
IV. Ponudniki morajo najkasneje 1 dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene in
jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št.
01329-0100018122, s sklicem na javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine.
V. V pisni ponudbi morajo ponudniki
navesti svoje točne osebne podatke (ime,
priimek, naslov, davčno številko, matično
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu za
ﬁzične osebe, izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki)
ter potrdilo o plačanih prispevkih in davkih
(pravne osebe), potrdilo o plačani varščini,
ponudbeno ceno v SIT ter natančno navedbo nepremičnine z zaporedno številko.
VI. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o
izbiri in plačati kupnino v enkratnem znesku

najkasneje v 8 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru
lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem.
VII. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s cenitvijo stanovanja, sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plačilom davčnih dajatev
na promet in drugih davščin, notarsko overitvijo prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpisom v zemljiško knjigo.
VIII. Najemniki nepremičnin imajo pod
enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja
na obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
IX. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
X. Odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo
v petek 17. 6. 2005 ob 10.30, v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, Trbovlje.
XI. Nepremičnine se prodajajo po principu videno-kupljeno.
XII. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine
Trbovlje.
XIII. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku
postopka predlagala županu najugodnejšega ponudnika.
XIV. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
XV. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
XVI. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena v 8 dneh od odpiranja
ponudb.
XVII. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem telefonskem dogovoru na tel.
03/56-27-976, kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Urša Poznič.
Občina Trbovlje
Št. 624/06-05/7
Ob-16333/05
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na
podlagi sklepa 19. seje z dne 30. 3. 2005,
Občinskega sveta občine Vojnik o prodaji
nepremičnin in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št
12/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnega prostora,
stanovanja in zemljišča
I. Predmet prodaje
Prodaja se zasedeno stanovanje (obremenjeno z najemom do 30. 6. 2008) v objektu Frankolovo 8 v prvem nadstropju v
velikosti 47,57 m2 in poslovni prostor v pritličju v neto velikosti 22,70 m2 skupaj z zemljiščem in gospodarskim poslopjem (parc.
št. 472/3 dvorišče 306 m2, parc. št. 472/8
dvorišče 117 m2, gosp. poslopje 33 m2).
Izklicna cena za poslovni prostor in zasedeno stanovanje ter zemljišče z gospodarskim poslopjem je 10,000.000 SIT. Davek
na promet nepremičnin plača kupec.
Navedene nepremičnine se zaradi lokacije in povezanosti zemljišča prodajajo
skupaj.

Stran

Ob-16121/05
Likvidacijski upravitelj družbe DEL-ING
trgovina in storitve d.o.o. - v likvidaciji, Šuligojeva cesta 2, 1290 Grosuplje, obvešča upnike navedene družbe, da se je nad
družbo dne 25. 5. 2005 pričel postopek redne likvidacije. Upnike družbe se poziva, da
v roku 30 dni od objave tega obvestila v
Uradnem listu RS svoje terjatve prijavijo likvidacijskemu upravitelju, in sicer na naslov
družbe DEL-ING trgovina in storitve d.o.o.
- v likvidaciji.
Berločnik Tomaž,
likvidacijski upravitelj

Stran
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-3/2005-3
Ob-16028/05
Temeljni akt – Pravila Sindikata Podjetja za strojno proizvodnjo in vzdrževanje,
Letališka cesta 27, Ljubljana, ki se hrani
pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje, Proletarska cesta 1, Ljubljana in
je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno
številko 21, se z dnem 6. 5. 2005 izbriše iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-3/2005 11214
Ob-16190/05
Z dnem 13. 5. 2005 se pri Upravni enoti
Slovenske Konjice v evidenci hrambe statutov sindikatov preneha hraniti in izbriše
Statut sindikata podjetja (zavoda) TIZ
Dravinjske doline KNSS – neodvisnost
konfederacija novih sindikatov Slovenije, s sedežem sindikata Grajska ulica 4,
3210 Slovenske Konjice, vpisan pod zap.
št. 62.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-43/2005-8
Ob-16344/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne
3. 6. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99 in 37/04) odločil, da je
nameravana koncentracija družb Fragmat
Izolirka d.o.o., Cesta Majde Šilc 1, 1317
Sodražica (Fragmat d.o.o.), in TIM Tovarna izolacijskega materiala d.d., Spodnja
Rečica 77, 3270 Laško (TIM Laško d.d.)
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla z nakupom
večinskega lastniškega deleža družbe TIM
Laško d.d. s strani družbe Fragmat. d.o.o., s
čimer bo slednja pridobila možnost izvajanja
nadzora nad družbo TIM Laško d.d.
Ob upoštevanju stanja konkurence na
trgu gradbenega termoizolacijskega materiala, značilnosti ponudbe in povpraševanja
na tem trgu ter predvidevanj glede razvoja
omenjenega trga v prihodnosti, Urad ugotavlja, da v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-44/05-6
Ob-16345/05
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana (Urad), je 3. 6.
2005 izdal odločbo, s katero je skladno
z 2. odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil,
da priglašena koncentracija družb POM
– Invest, družba za investiranje, d.d.,
Cankarjeva 6, 2000 Maribor, in POM
– Naložbe, ﬁnančna družba, d.d., Cankarjeva 6, 2000 Maribor, ni podrejena
določbam ZPOmK.
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Koncentracija v smislu 2. alinee drugega
odstavka 11. člena ZPOmK, ki se nanaša na
področja investiranja v vrednostne papirje in
druge ﬁnančne instrumente (dejavnost holdingov), upravljanja vzajemnih skladov ter
podjetniškega svetovanja, naj bi nastala na
podlagi javne ponudbe za odkup v skladu z
Zakonom o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97 ter
56/99). POM – Invest je ponudbo za odkup
1.837.164 navadnih imenskih delnic družbe
POM – Naložbe objavil 5. 5. 2005 v časniku
Večer, velja pa od 6. 5. do 3. 6. 2005 do
12. ure. Ponudnik ni določil najmanjšega števila delnic, katerih imetniki bi morali ponudbo
sprejeti, da bi ta veljala za uspešno.
Urad je ugotovil, da obravnavana transakcija sicer predstavlja koncentracijo v smislu določb ZPOmK, vendar niso izpolnjeni
pogoji iz prvega odstavka 12. člena tega zakona. V takšnih primerih Urad nima možnosti vsebinsko presojati skladnosti priglašene koncentracije s pravili konkurence, zato
je v skladu z drugim odstavkom 38. člena
ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi, da koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-16013/05
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, MM Marketing magazin, Golden drum
magazine, Družinski delničar, Graﬁčar,
Delo fax, Več.
Imena članov uprave Delo d.d.: Tomaž
Perovič, predsednik uprave, Ivo Oman, član
uprave, Nataša Šuklje Velkavrh, članica
uprave, mag. Matija Vojsk, član uprave.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Št. 111-87/2002/24

Ob-16117/05

Razveljavitev
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije izdaja na podlagi
sodbe Upravnega sodišča Republike Slovenije opr. št. U 302/2003-11 z dne 8. 3. 2005,
ob upoštevanju določb 39. in 110. člena Zakona o telekomunikacijah (Ur. l. RS, št. 30/01
in 110/02-ZGO-1), v postopku javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije za oddajno točko Dravograd
104,6 MHz za odpravo motenj Mala Kopa
89,5 MHz (za pokrivanje območja Dravograda ob Dravi), ki je bil dne 20. 9. 2002 objavljen v Uradnem listu RS, št. 81, odločbo:
Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije za oddajno točko Dravograd 104,6 MHz za odpravo
motenj Mala Kopa 89,5 MHz (za pokrivanje
območja Dravograda ob Dravi), ki je bil dne
20. 9. 2002 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 81, se razveljavi.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije

Objave
gospodarskih družb
Ob-16119/05
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona o
gospodarskih družbah, uprava družbe Mercator – Dolenjska, d.d., Novo mesto, Livada
8, objavlja obvestilo, da je bila Okrožnemu
sodišču v Novem mestu, dne 2. 6. 2005,
predložena pogodba o pripojitvi družbe Mercator – Dolenjska, d.d., kot prevzete družbe
k družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., kot
prevzemni družbi in edinemu delničarju prevzete družbe, ki sta jo pred tem pregledala
nadzorna sveta obeh družb, udeleženih pri
pripojitvi.
Uprava Mercator – Dolenjska, d.d.
Ob-16120/05
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 107, objavlja obvestilo, da
je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani, dne
31. 5. 2005, predložena pogodba o pripojitvi družbe Mercator – Dolenjska, 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-16124/05
Uprava družbe Exoterm, kemična tovarna Kranj, d.d. Struževo 66, Kranj, vpisane v register pravnih oseb pri Okrožnem
sodišču v Kranju pod številko registrskega
vložka 064/10011800 in uprava družbe RC
Consulting družba za poslovno svetovanje
in sanacijo podjetij, d.o.o. Kamnik, Bakovnik 3, vpisane v register pravnih oseb pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko
registrskega vložka 061/13244200, na podlagi 516/1 člena ZGD objavljata obvestilo,
da sta dne 2. 6. 2005 Okrožnemu sodišču
v Kranju kot registrskemu sodišču predložili
pogodbo o pripojitvi, s katero se družba RC
Consulting družba za poslovno svetovanje
in sanacijo podjetij, d.o.o. Kamnik, Bakovnik
3 kot prevzeta družba pripaja družbi Exoterm, kemična tovarna Kranj, d.d. Struževo
66, Kranj kot prevzemni družbi.
Uprava prevzemne družbe ne bo zahtevala, da o soglasju za pripojitev odloča
skupščina družbe. Delničarji družbe Exoterm, kemična tovarna Kranj, d.d. Struževo
66, Kranj kot prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko v roku enega meseca od
sprejema odločitve prevzemne družbe kot
edinega družbenika prevzete družbe o soglasju k pripojitvi, zahtevajo sklic skupščine
prevzemne družbe, ki naj odloča o soglasju
za pripojitev.
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Najkasneje mesec dni pred zasedanjem skupščine prevzete družbe oziroma
odločitvijo prevzemne družbe kot edinega
družbenika prevzete družbe, bo delničarjem
prevzemne družbe na sedežu družbe v Kranju, Struževo 66, omogočen pregled listin iz
drugega odstavka in tretjega odstavka 516.
člena ZGD. Vsak delničar ima pravico zahtevati, da mu družba najkasneje naslednji
delovni dan brezplačno da prepis listin iz
drugega odstavka 516. člena ZGD.
Upnike obeh družb upravi opozarjata, da
imajo na podlagi 522. člena ZGD pravico
zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako
zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po
objavi vpisa pripojitve v register. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno
izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena
izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati
zavarovanje nimajo upniki, ki imajo v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.
Exoterm,d.d.
direktor
Janko Čevka
RC Consulting
direktor
Rudolf Capuder

v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani pod št. reg. vložka 061/11136600
objavlja, da se osnovni kapital družbe, ki
znaša 140,000.000 SIT, na podlagi četrtega odstavka 437. člena zmanjša za
1,211.347,61 SIT in po zmanjšanju znaša
138,788.652,39 SIT.
Na podlagi drugega odstavka 454. člena
Zakona o gospodarskih družbah, poslovodja
poziva upnike družbe, da se po objavi sklepa zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Gradis-Consult Ljubljana, d.o.o.

Ob-16133/05
Skladno z določilom prvega odstavka
516.F člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Sadjarstvo Lenart, d.d.,
Industrijska ulica 8, Lenart v Slovenskih
Goricah, vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru pod vložno številko 1/04120/00 objavlja obvestilo, da je bila
Okrožnemu sodišču v Mariboru dne 1. 6.
2005 predložena Pogodba o pripojitvi družbe Sadjarstvo Lenart, družbe za kmetijstvo,
storitve, trgovino in gostinstvo, d.d., Industrijska ulica 8, Lenart v Slovenskih Goricah
k družbi Meja, kmetijsko podjetje Šentjur,
d.d., cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur, ki
jo je pred tem pregledal nadzorni svet družbe. Delničarje se obvešča, da bo skupščina
družbe dne 15. 7. 2005 odločala o predlogu
sklepa o soglasju za pripojitev Sadjarstva
Lenart, družbe za kmetijstvo, storitve, trgovino in gostinstvo, d.d., Industrijska ulica 8,
Lenart v Slovenskih Goricah kot prevzete
družbe k družbi Meja, kmetijsko podjetje
Šentjur, d.d., cesta Leona Dobrotinška 3,
Šentjur kot prevzemne družbe. Delničarjem
družbe je na sedežu družbe, to je Industrijska ulica 8, Lenart omogočen pregled listin
o postopku pripojitve, kot jih določa drugi odstavek 516, F člena Zakona o gospodarskih
družbah. Delničarjem se na njihovo zahtevo
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
posreduje prepis navedenih listin.
Sadjarstvo Lenart, d.d.
uprava
Ob-16134/05
Skladno z določilom prvega odstavka
516.F člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Meje Šentjur, d.d., cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur, vpisano
v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod vložno številko 1/01079/00 objavlja
obvestilo, da je bila Okrožnemu sodišču v
Celju dne 1. 6. 2005 predložena Pogodba o
pripojitvi družbe Sadjarstvo Lenart, družbe
za kmetijstvo, storitve, trgovino in gostinstvo, d.d., Industrijska ulica 8, Lenart v Slovenskih Goricah k družbi Meja, kmetijsko
podjetje Šentjur, d.d., cesta Leona Dobro-

tinška 3, Šentjur, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet družbe. Delničarje se obvešča, da bo skupščina družbe dne 14. 7.
2005 odločala o predlogu sklepa o soglasju
za pripojitev Sadjarstva Lenart, družbe za
kmetijstvo, storitve, trgovino in gostinstvo,
d.d., Industrijska ulica 8, Lenart v Slovenskih Goricah kot prevzete družbe k družbi
Meja, kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., cesta
Leona Dobrotinška 3, Šentjur kot prevzemne družbe. Delničarjem družbe je na sedežu družbe, to je Industrijska ulica 8, Lenart
omogočen pregled listin o postopku pripojitve, kot jih določa drugi odstavek 516 F
člena Zakona o gospodarskih družbah. Delničarjem se na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji delovni dan brezplačno posreduje
prepis navedenih listin.
Meja Šentjur, d.d.
uprava
Ob-16158/05
Na podlagi določil 516. in 528. člena Zakona o gospodarskih družbah družba TPV
trženje in proizvodnja opreme vozil d.d.,
Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, kot
prevzemna družba in družba TPV TADIS,
Tovarna avtomobilskih komponent d.o.o.,
Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, kot
prevzeta družba, objavljata obvestilo, da je
bil dne 3. 6. 2005 (opr. št. Srg 2005/386 in
Srg 2005/387) registrskemu sodišču v Novem mestu predložen predlog pogodbe o
pripojitvi prevzete družbe k prevzemni družbi TPV trženje in proizvodnja opreme vozil
d.d., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto,
ki jo je pred tem na svoji seji pregledal tudi
nadzorni svet prevzemne družbe. Prevzeta
družba nima nadzornega sveta. O sprejemu
sklepa o soglasju k pripojitvi bo odločal edini
družbenik prevzete družbe po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz 516. člena Zakona
o gospodarskih družbah. Vsi delničarji prevzemne družbe imajo v roku enega meseca
od objave tega obvestila celotno gradivo, ki
je določeno v drugem odstavku 516. člena
v povezavi s četrtim odstavkom 528. člena,
na vpogled na sedežu družbe prevzemnice vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Prevzemna družba je edina in stoodstotna
družbenica prevzete družbe. Uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju
za pripojitev odločala skupščina prevzemne
družbe. Skupščina prevzemne družbe bo
odločala o soglasju za pripojitev, če bodo
delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
prevzemne družbe, v roku enega meseca
od dneva sprejema sklepa o soglasju družbenika prevzete družbe za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe, ki
naj odloči o soglasju za pripojitev.
TPV trženje in proizvodnja
opreme vozil d.d. in TPV TADIS,
Tovarna avtomobilskih
komponent d.o.o.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-16126/05
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah direktorica družbe Gradis-Consult Ljubljana, d.o.o. s sedežem
v Ljubljani, Šmartinska c. 134/a, vpisane
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Razširitev dnevnega reda
Ob-16195/05
Givo Real d.o.o. je več kot 20% delničar
družbe SPL d.d. v roku in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah podal nasprotni
predlog k 5. točki dnevnega reda 11. seje
skupščine SPL d.d., Frankopanska 18/a,
Ljubljana, katere sklice je bil objavljen v Ur. l.
št. 52/05, zahteval razširitev dnevnega reda
in zahteval objavo nasprotnega predloga in
predlagane razširitve dnevnega reda.
Uprava družbe SPL d.d. v roku in na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah
objavlja:
1. Nasprotni predlog k 5. točki dnevnega
reda skupščine: delničar Givo Real d.o.o.
vlaga nasprotni predlog k 5. točki dnevnega
reda skupščine, ki se glasi:
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta v predloženem
besedilu.
2. Zahteva za razširitev dnevnega reda
skupščine
Givo Real d.o.o., kot več kot 20% delničar družbe SPL d.d., v roku in na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah
(dalje: ZGD) zahteva dopolnitev dnevnega
reda, in sicer tako, da se namesto dosedanje 6. točke dnevnega reda na dnevni red
uvrstita novi 6. in 7. točka dnevnega reda,
ki se glasita:
6. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe SPL d.d.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje za člana nadzornega sveta Zineto Vilman,
univ. dipl. ekon., z mandatnim obdobjem 4
let od dneva imenovanja dalje.
7. Povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic in delna izključitev predkupne
pravice dosedanjih delničarjev.
Predloga sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča iz 94,393.000 SIT za 1,988.000
SIT na 96,381.000 SIT z izdajo 1.988 navadnih imenskih delnic nominalne vrednosti
1000 SIT za eno delnico, po emisijski vrednosti 22.000 SIT za eno delnico. Vse novo
izdane delnice z že prej izdanimi delnicami
tvorijo en razred delnic.
Emisijski znesek delnic za povečanje
osnovnega kapitala znaša 43,736.000 SIT,
nominalna vrednost vseh novo izdanih delnic znaša 1,988.000 SIT. Vplačani presežni
kapital tako znaša 41,748.000 SIT in predstavlja kapitalske rezerve družbe.
Prednostna pravica do vpisa in vplačila
novih delnic obstoječih delničarjev se delno
izključi. Vse delnice iz naslova povečanja
osnovnega kapitala v celoti vpiše in vplača
obstoječi družbenik Givo Real d.o.o.
Izdaja delnic:
– Firma izdajatelja: SPL Ljubljana d.d.
poslovanje z nepremičninami in inženiring,
Frankopanska 18a, Ljubljana.
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– Delnice so navadne imenske delnice,
ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.
– Skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic: 1,988.000 SIT.
– Nominalna vrednost delnice: 1000
SIT/delnica.
– Skupna emisijska vrednost celotne izdaje delnic: 43,736.000 SIT.
– Emisijska vrednost delnice: 22.000
SIT/delnica.
– Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register pri
Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.
– Čas in način izdaje delnic: družba bo
delnice izročila vpisniku na njegov račun
pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana,
po vpisu povečanja osnovnega kapitala v
sodni register.
– Način vpisa in vplačila delnic: delnice
se vpišejo na sedežu družbe in vplačajo na
račun družbe v 30 dneh po sprejemu tega
sklepa na skupščini.
– Kolikor celotna izdaja novih delnic do
roka ne bi bila vpisana in vplačana, se izdaja šteje za neuspešno, vplačila delnic pa
se vrnejo vplačnikom najkasneje v 30 dneh
od dneva zaključka roka za vpis in vplačilo
delnic.
Skupščina na podlagi 306/1 člena ZGD
pooblašča nadzorni svet, da sprejeme prečiščeno besedilo statuta v skladu s sklepi
sprejetimi na tej seji skupščine.
Ostale točke dnevnega reda se ustrezno
preštevilčijo.
3. Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno
z besedilom predlaganih sprememb statuta,
kot je bilo predlagano z nasprotnim predlogom k 5. točki dnevnega reda skupščine,
je na vpogled na sedežu družbe Frankopanska 18/a, Ljubljana, v sobi 408/IV, pri
Darji Pugelj, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
Uprava SPL d.d.
Franc Pirc
Ob-16575/05
Uprava družbe v skladu z določili 284.,
286. in 288. člena ZGD objavlja
razširitev dnevnega reda 10. zasedanja
skupščine
delniške družbe Žito prehrambena
industrija, d.d.,
objavljeno v Uradnem listu Republike
Slovenije dne 3. 6. 2005.
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, ki
je imetnica 53.403 navadnih imenskih delnic družbe Žito prehrambena industrija, d.d.,
Ljubljana, kar predstavlja 15,10% osnovnega kapitala družbe, v skladu z drugim odstavkom 284. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – uradno
prečiščeno besedilo), kot delničar predlaga,
da se dnevni red 10. zasedanja skupščine
družbe Žito d.d., sklicano za dne 6. 7. 2005,
ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije dne 3. 6. 2005, razširi z novo dodatno točko dnevnega reda, ki glasi:
6. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 6.1:
»Z dnem 6. 7. 2005 se odpokličeta dosedanja člana nadzornega sveta Borut Jamnik
in mag. Tadej Tufek.«
Predlog sklepa št. 6.2:
»Za nova člana nadzornega sveta, ki
nastopita mandat z dnem 7. 7. 2005, se
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izvolita mag. Mateja Božič in mag. Marko
Krečič. Mandat novoizvoljenih članov traja
štiri leta.«
Obrazložitev:
Delničarji družbe so skladno z njihovo
korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega
sveta, ki zastopajo delničarje, ter odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih
izvolili.
Uprava družbe Žito d.d.
predsednik uprave Iztok Bricl
član Marko Rems
član Sandi Svoljšak

Sklici skupščin
Ob-16555/05
Popravek
V vabilu na 8. skupščino družbe Tovarne
transportnih naprav d.d., ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
se dan sklica skupščine pravilno glasi: v
torek, 21. junija 2005, ob 8. uri v prostorih
uprave na sedežu družbe in ne v ponedeljek, 21. junija 2005, kot je bilo objavljeno.
TTN d.d.
uprava
Viktor Pakiž
Ob-16015/05
Direktor družbe Imgrad Ljutomer, d.d.,
Babinska c. 5, Ljutomer, na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah in Statuta družbe
sklicuje
skupščino družbe
Imgrad Ljutomer d.d.
Skupščina bo v torek 12. 7. 2005 ob
11. uri v poslovnih prostorih družbe na Babinski cesti 5 v Ljutomeru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina izvoli za predsednika skupščine Matjaža Vnuka in za preštevalca glasov
Dragico Počič in Marico Jerebič.
Skupščina se seznani, da bo zapisnik o
delu skupščine vodil notar Franc Šömen.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter odločanje o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) V skladu z 282. a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeli direktorju družbe in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2004.
b) Bilančni dobiček družbe ugotovljen
v letnem poročilu za leto 2004 v znesku
1,145.000 SIT, ostane v celoti nerazporejen.
3.1. Izvolitev članov nadzornega svet
Predlog sklepa:
Zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta, predstavnikom kapitala, dne
26. 1. 2006 skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta: Vido Lorber in Matjaža Vnuka.
Mandat izvoljenih članov nadzornega
sveta začne teči s 27. 1. 2006 in velja za
obdobje štirih let.

Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev
družbe.
3.2. Določitev sejnin
Predlog sklepa nadzornega sveta: sejnina za predsednika nadzornega sveta znaša
50.000 SIT neto in 40.000 SIT neto za člana
nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja družbe
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje revizijsko družbo Revizija
d.o.o. iz Maribora za revizorja družbe za
leto 2005.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo:
Delničar ali njegov pooblaščenec se
lahko udeleži seje skupščine in uresničuje
glasovalno pravico, če svojo udeležbo pisno prijavi družbi najmanj tri dni pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
Gradivo:
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in poročilo revizorja je vsem delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni
dan med 9. in 14. uro.
Imgrad Ljutomer d.d.
direktor
Rajko Žužek
Ob-16034/05
Na podlagi VII. člena Statuta družbe Etiketa, tiskarna d.d., Žiri, sklicujem
14. skupščino
delniške družbe Etiketa tiskarna, d.d.,
Industrijska ulica 6, Žiri,
ki bo v torek, 12. julija 2005 ob 8.30 na
sedežu družbe, Industrijska ulica 6, Žiri.
Predlagan je sledeči dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
imenuje se predsednik in preštevalca glasov. Na seji bo prisotna vabljena notarka
Erika Braniselj. Skupščina potrdi organe
skupščine in predlagani dnevni red.
2. Predlog uporabe bilančnega dobička s
predlogom razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2004:
– bilančni
dobiček
znaša
94,639.483,07 SIT,
– za izplačilo dividend se nameni
25,000.000 SIT (iz nerazporejenega dobička l. 1998, 1999 in 2000), kar pomeni 99,01
SIT bruto na delnico oziroma 74,26 SIT neto
na delnico,
– nerazporejeno ostane 69,639.483,07
SIT bilančnega dobička.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic družbe Etiketa d.d., evidentirani pri KDD na dan skupščine, v 90 dneh
po sprejemu sklepa.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2004.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog nadzornega sveta, da se za izvedbo
revizije računovodskih izkazov za poslovno
leto 2005 imenuje revizorska hiša Renoma
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družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
udeležbo najavijo najkasneje do 9. 7. 2005, v
pisni obliki na sedežu družbe in so na ta dan
evidentirani kot imetniki delnic družbe v centralnem registru pri Klirinško depotni družbi.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z utemeljitvijo predloga pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če sklic skupščine ob napovedani uri ne
bo uspešen, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 9.30 v istem prostoru.
Ob ponovnem sklicu skupščina odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Etiketa
tiskarna, d.d., Žiri

sign d.o.o., s sedežem v Ljubljana, poslovnim naslovom Dalmatinova ulica 2, 1000
Ljubljana, dejavnostjo:
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.120 Izdajanje časopisov
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.240 Priprava za tisk
DE/22.250 Druge dejavnosti povezane
s tiskom
DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
G/50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
G/50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila
G/50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli, opremo
G/51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G/51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
G/51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G/51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov
G/51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
G/51.170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov
G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/51.390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G/51.420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo
G/51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati
G/51.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami in čistili
G/51.450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko
G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
G/51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
G/51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje
G/51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
G/51.560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki
G/51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G/51.820 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
G/51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo
G/51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G/51.860 Trgovina na debelo z elektornskimi deli in opremo
G/52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G/52.120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah
G/52.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami

Ob-16037/05
Uprava družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka, Družba za upravljanje
holding družb, Ličarjeva 7, Cerkno sklicuje
8. skupščino delniške družbe
Certa Holding d. d. Cerkno,
ki bo dne 12. 7. 2005 ob 10. uri v 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 Holding 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 Holding
d.d. – družba pooblaščenka 659,060.912,23
SIT in je sestavljen iz:
– prenesenega čistega dobička družbe iz
preteklih let je 659,060.912,23 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje
namene:
– 139,942.296 SIT prenesenega čistega
dobička iz preteklih let se izplača delničarjem za dividende in sicer 57 SIT bruto na
delnico.
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 Certi
Holdingu d. d. – družba pooblaščenka Cerkno na dan skupščine.
– ostane 519,118.616,23 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 1,000.000 SIT bruto.

5. Obravnava in predlog skupščini o
možnosti nakupa lastnih delnic.
Predlog sklepa: na podlagi 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
pooblašča upravo družbe, da lahko v roku
18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa
kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% svojega
kapitala, z namenom, da delnice odkupijo
delavci družbe ali z njo povezane družbe
in umika delnic po določbah o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic
lahko znaša 200 SIT in največ 500 SIT na
delnico.
6. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2005
se imenuje Ernst & Young d. o. o. Dunajska
cesta 111, 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 12. 7. 2005 ob 10,15. na
istem mestu.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.
Certa Holding d.d. Cerkno
Branko Bogataj
direktor
Ob-16039/05
Na podlagi 14. člena Statuta Kompas
Design d.d. Ljubljana, direktor družbe sklicuje
13. redno skupščino
Kompas Design d.d.,
ki bo potekala dne 14. 7. 2005 ob 8. uri
na sedežu družbe Dalmatinova ulica 2/15,
Ljubljana.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Zlatko Ledinek, za preštevalko glasov Štefka Boštjančič.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o vodenju nadzorna v družbi
v letu 2004.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2003.
3. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Delniška družba Kompas Design d.d.,
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod opr. št. se preobilikuje v
družbo z omejeno odgovornostjo s ﬁrmo:
Kompas design, Podjetje za marketing in
design d.o.o., skrajšana ﬁrma: Kompas de-
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G/52.420 Trgovina na drobno z oblačili
G/52.430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki
G/52.440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
G/52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati
G/52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
G/52.462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kozmetičnimi sredstvi
G/52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom
G/52.471 Dejavnost knjigarn
G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/52.473 Dejavnost papirnic
G/52.481 Trgovina na drobno s športno
opremo
G/52.485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo
G/52.487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo
G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom
G/52.610 Trgovina na drobno po pošti
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov
H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H/55.400 Točenje pijač
H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
I/60.230 Drug kopenski potniški promet
I/60.240 Cestni tovorni promet
I/63.110 Prekladanje
I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
I/63.400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij
J/65.210 Finančni zakup (leasing)
K/71.100 Dajanje avtomobilov v najem
K/71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem
K/71.320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem
K/71.401 Izposoja športne opreme
K/71.402 Dejavnost videotek
K/71.403 Izposoja drugih izdelkov široke
porabe
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
K/74.400 Oglaševanje
K/74.810 Fotografska dejavnostK/74.820 Pakiranje
K/74.851 Prevajanje
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.853 Druga splošna tajniška dela
O/92.110 Snemanje ﬁlmov in videoﬁlmov
O/92.120 Distribucija ﬁlmov in videoﬁlmov
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
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O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.400 Dejavnost tiskovnih agencij.
ter drugimi značilnostmi razvidnimi iz
družbene pogodbe, ki je priloga notarskega zapisnika in sestavni del tega sklepa.
Osnovni kapital delniške družbe v celoti
preide v osnovni kapital družbe z omejeno
odgovornostjo in po preoblikovanju znaša
10,221.000 SIT.
Vsota vseh delnic vsakega delničarja z
nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT,
kot je razvidno iz knjige delničarjev na dan
te skupščine, postanejo z dnem vpisa preobilkovanja v sodni register poslovni delež
v nominalni višini, ki je enak seštevku nominalnih zneskov vseh delnic v imetništvu
posameznega delničarja. Vsota nominalnih zneskov vseh poslovnih deležev znaša
10,221.000 SIT.
Uprava družbe Kompas design d.d. prilaga izjavo po 4. točki 542. člena Zakona
o gospodarskih družbah v naslednjem besedilu:
Družba Kompas design d.d., tistim delničarjem, ki nasprotujejo preoblikovanju ponuja, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno
odškodnino.
Za prvega poslovodjo družbe z omejeno odgovornostjo Kompas design d.o.o. se
imenuje Zlatko Ledinek.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, vsak delavnik med 8. in 12.
uro, v času od objave sklica skupščine do
dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki so pisno prijavili udeležbo na
skupščini ali predložili pooblastilo za zastopanje, vsaj tri dni pred skupščino.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja, zaradi prevzema glasovnic in vzpostavitve evidenc.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
ažurnim izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
ob 9. uri.
V tem primeru bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Kompas design d.d.
Zlatko Ledinek
direktor
Ob-16040/05
Na podlagi 37. člena Statuta družbe
uprava sklicuje
10. skupščino
družbe Filc, d.d. Mengeš,
ki bo 14. 7. 2005 ob 9. uri v prostorih na
sedežu družbe v Mengšu, Slovenska cesta
40, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
seznanitev z notarjem.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in imenuje notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu in odločitev o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2004 znaša 1.341,677.962,40 SIT,
se razporedi v višini 1,200.000 SIT za nagrade članom nadzornega sveta, ostanek v
višini 1.340,477.962,40 SIT pa ostane nerazporejen in se bo razporejal v naslednjih
poslovnih letih.
b) Upravi in nadzornemu svetu Filc, d.d.
Mengeš se za leto 2004 podeli razrešnica.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe v nominalnem
znesku 589,848.000 SIT se zmanjša z umikom lastnih delnic za največ 19,944.000 SIT,
tako da znaša najmanj 569,904.000 SIT.
Osnovni kapital družbe se zmanjša z
umikom do 1.662 lastnih delnic. Na podlagi
sedme alinee prvega odstavka 240. člena
ZGD družba pridobi do 456 lastnih delnic.
Umakne se tudi vseh 1.206 lastnih delnic,
ki jih družba že poseduje.
Osnovni kapital se zmanjša v breme virov, ki so določeni v tretjem odstavku 356.
člena Zakona o gospodarskih družbah.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem
vpisa skupščinskega sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register. Po
vpisu uprava družbe razveljavi pravice iz
umaknjenih delnic in izda Klirinško depotni
družbi nalog za izbris umaknjenih delnic iz
centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.
Skupščina prenaša na nadzorni svet pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva
zgolj uskladitev besedila 5. člena statuta
z zmanjšanjem osnovnega kapitala zaradi
umika delnic.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za leto 2005 se imenuje Bo Consulting d.o.o., Neubergerjeva 9,
Ljubljana.
Udeležbo na skupščini ali uresničevanje
glasovne pravice na njej morajo delničarji prijaviti najkasneje do 11. julija 2005, in
sicer s priporočenim pismom ali osebno v
tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni
na skupščini, oziroma uresničevati glasovalnih pravic.
Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki
so na dan 11. julija 2005 vpisani v KDD-ju.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom, ki
mora biti pisno. Za ﬁzične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO pooblastitelja in vse iste podatke pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu in št. glasov še ﬁrmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja.
Letno poročilo in preostalo gradivo za
skupščino je na vpogled v tajništvu družbe Filc, d.d. Mengeš, Slovenska cesta 40,
1234 Mengeš, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Filc, d.d. Mengeš
uprava
Ob-16043/05
Na podlagi določila 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah sklicuje uprava delniške družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
Polzela 171,
10. skupščino
družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 14. 7. 2005, ob 13. uri
na sedežu družbe Polzela 171, Polzela.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli
Franc Ogris,
– za preštevalce glasov Zvonka Rednak
in Danica Srčnik,
– skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo, Savinjska cesta 20, Žalec.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2004,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2004 ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila za leto 2004.
Celotni bilančni dobiček na dan 31. 12.
2004, ki znaša 117,597.155,08 SIT, ki ga
sestavljajo preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 87,217.691,82 SIT in čisti
dobiček iz leta 2004 v višini 30,379.463,26
SIT ostane nerazporejen. O njegovi uporabi
bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2004.
3. Sklepanje o spremembah Statuta
družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe.
b) Sprejme se čistopis statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 2004 se imenuje revizor v
skladu s predlogom nadzornega sveta.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda vključno s spremembami statuta je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave na sedežu družbe, Polzela 171, Polzela, vsak delovnik, od ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v
pisni obliki in razumno utemeljeni.
Polzela tovarna nogavic, d.d.
uprava družbe

Za izplačilo udeležbe nadzornega sveta
v bilančnemu dobičku družbe se uporabi
dobiček poslovnega leta 2004. Zaradi sprememb v sestavi nadzornega sveta družbe v
letu 2004 se članom, ki so funkcijo opravljali
do 12. 10. 2004 nameni 3,500.000 SIT bruto, članom, ki opravljajo funkcijo po 12. 10.
2004 pa 3,500.000 SIT bruto. Kriterij za denarno izplačilo nadzornemu svetu družbe
kot udeležbe v dobičku družbe je 1 enota
za člana nadzornega sveta, 1,5 enote za
predsednika nadzornega sveta.
Družba bo izplačala udeležbo v dobičku
najkasneje v roku 30 dni po sprejemu tega
sklepa.
2.3 Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe za poslovno leto 2004.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
3.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu.
3.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme čistopis statuta
družbe in pooblasti predsednika skupščine
da ga podpiše.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Finira, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2005 se imenuje družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o. Ljubljana.
5. Določitev plačil članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave: člani nadzornega
sveta družbe za opravljanje funkcije prejmejo osnovno plačilo in doplačilo zaradi opravljanja posebne funkcije v višini 1,800.000
SIT bruto letno. Predsednik nadzornega
sveta, poleg osnovnega plačila, prejme še
doplačilo zaradi opravljanja posebne funkcije v višini 900.000 SIT bruto letno.
Člani in predsednik nadzornega sveta
družbe prejmejo plačilo v mesečnih izplačilih. Do plačila so upravičeni dokler opravljajo
funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnega zneska navedenega v prvem odstavku tega sklepa. Vsi člani, poleg
plačila za opravljanje funkcije, za udeležbo
na seji prejmejo tudi sejnino skladno z določbami 9.12 točke statuta družbe in skladno s sklepom skupščine z dne 15. 7. 2003.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in
na njej glasovati, mora svojo udeležbo na
skupščini pismeno prijaviti družbi vsaj tri dni
pred skupščino in je bil vpisan v delniško
knjigo pri KDD d.d. Ljubljana na dan 8. 7.
2005. Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identiﬁkacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.

Ob-16046/05
Na podlagi 41. člena statuta družbe Mlinostroj d.d. Domžale, uprava družbe sklicuje
8. redno skupščino,
ki bo v petek dne 15. 7. 2005 ob 13. uri
v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d.
Domžale, Študljanska c. 5.
Predlagani dnevni red:
1. Odprtje in ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles.
1.1 Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovni organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2004, revizijskim poročilom in poročilom
nadzornega sveta družbe Mlinostroj d.d.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

3.1 Predlog sklepa: skupščina delničarjev Mlinostroj d.d. podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovanje v letu
2004.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2004 imenuje družba RIPRO d.o.o. iz Velenja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom o delnicah oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o delnicah. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki, tako da prijava prispe na sedež družbe najkasneje do
12. 7. 2005, sicer nima pravice do udeležbe
na skupščini.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja. Udeleženci skupščine
se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne listične.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe od 10. junija 2005 do 12. julija 2005
vsak delovni dan od 14. do 15. ure.
Mlinostroj d.d. Domžale
uprava
Miroslav Jerin
Ob-16048/05
Na podlagi 10. točke Statuta delniške
družbe Finira, d.d., Ljubljana uprava družbe
sklicuje
4. sejo skupščine
družbe Finira, ustanavljanje,
ﬁnanciranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v torek 12. 7. 2005 ob 13. uri na sedežu družbe, Železna cesta 18, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednico
skupščine se izvoli Julijana Batič, za preštevalko glasov se izvoli Andreja Krebs.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar iz Litije.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2004, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2004, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
2.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2004, z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2004.
2.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004
znaša 615,973.827,38 SIT in se uporabi za
naslednje namene:
1. prenos v naslednje leto v znesku
608,973.827,38 SIT;
2. za druge namene: denarno izplačilo
članom nadzornega sveta družbe kot udeležbo v dobičku 7,000.000 SIT (bruto).
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Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno
poročilo, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in besedilo predlaganih sprememb in
dopolnitev statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in sicer vsak delavnik od
10. do 13.ure.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Finira, d.d.
predsednik uprave
Samo Primožič
Ob-16049/05
Uprava družbe na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.4 člena
statuta družbe sklicuje
12. sejo skupščine družbe
Dnevnik, Časopisna družba, d. d.,
Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana,
ki bo v četrtek, 18. 8. 2005 ob 12. uri, v
Rdečem salonu Grand hotela Union, Miklošičeva 1, Ljubljana
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: ugotovi se, da je za predsednika skupščine za obdobje 4 let izvoljen Miha
Martelanc, za namestnika predsednika pa
Igor Dolenc.
Izvolita se 2 preštevalki glasov: Nada Zadel in Marica Žun.
Notarski zapis zasedanja skupščine bo
opravila notarka Nataša Erjavec.
2. Seznanitev z Letnim poročilom in Skupinskim letnim poročilom za poslovno leto
2004, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi teh poročil, skupaj z zavzetim
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
obeh priloženih revizorjevih poročil
3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2004 in o podelitvi
razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednja sklepa:
1. Višina bilančnega dobička družbe
Dnevnik, d.d. na dan 31. 12. 2004 znaša
843,222.627,85 SIT.
Bilančni dobiček za leto 2004 se uporabi tako, da se:
– za nerazporejeni revalorizirani
čisti dobiček iz leta 2000 v višini
151,368.576,61 SIT uporaba določi v prihodnjih letih (preneseni dobiček);
– nerazporejeni čisti dobiček iz leta
2003 v višini 205,784.992,74 SIT
uporabi tako, da se:
– izplačajo
dividende
v
višini
195,784.243,20 SIT,
– izplačajo nagrade predsedniku in
članom nadzornega sveta v skupni
višini 10,000.000 SIT,
– o preostanku čistega dobička v višini 749,54 SIT uporaba določi v
prihodnjih poslovnih letih (preneseni
dobiček);
– za nerazporejeni čisti dobiček iz leta
2004 v višini 486,069.058,50 SIT
uporaba določi v prihodnjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
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Višina dividende na delnico znaša
588,80 SIT bruto.
Dividende se izplačajo na račune
upravičencev po sprejemu sklepa na skupščini najkasneje do konca koledarskega
leta.
Dividende se izplača delničarjem, ki
bodo na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo pri KDD.
2. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizijo poslovanja Dnevnika, d. d. in
skupine povezanih podjetij Dnevnik, d.d.
za poslovno leto 2005 se imenuje Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.,
Kamniška ulica 25, Ljubljana.
5. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina sprejme spremembo statuta družbe v predlaganem besedilu.
6. Sklepanje o višini plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in o
višini sejnine za seje nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednja sklepa:
1. Plačilo za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta znaša 7.200 EUR
bruto letno in 12.000 EUR bruto letno za
predsednika nadzornega sveta.
2. Sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta znaša 300 EUR bruto za člane nadzornega sveta in 375 EUR bruto za
predsednika nadzornega sveta.
Skupščine se smejo udeležiti delničarji
družbe, vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
to je do vključno ponedeljka, 15. 8. 2005.
Delničar, ki ni izpolnil te obveznosti, izgubi
glasovalno pravico na sklicani seji.
Delničar lahko uveljavlja svojo pravico
do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev osebno ali preko pooblaščenca na
podlagi pooblastila.
Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi
za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno
pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa
dokazilo o zakonitem zastopanju.
Vsa predložena pooblastila in dokazila o
zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Udeležence prosimo, da se pol ure pred
začetkom zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Glasovanje na zasedanju skupščine o
vsaki točki dnevnega reda bo javno.
Skupščina sprejema odločitve z večino
oddanih glasov delničarjev v skladu z zakonom ali statutom družbe, razen v zadevah, v
katerih zakon ali statut družbe predpisujeta
za sprejem odločitve drugačno večino.
Gradivo za skupščino je od dneva sklica
skupščine delničarjem na vpogled v pravno-kadrovskem splošnem oddelku Dnevnika, d. d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana vsak
delavnik od 9. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo pisno z obrazložitvijo priporočeno po pošti na naslov uprave ali pa jih oddajo osebno na sedežu družbe v 7 dneh po

objavi tega sklica ter s tem upravi omogočijo
pripravo njenih stališč.
Dnevnik, d. d.
uprava
Ob-16050/05
Uprava družbe na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena
Statuta družbe sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe LIKO lesna industrija
Vrhnika, d.d.,
ki bo v torek, 12. julija 2005 ob 15. uri, na
sedežu družbe Verd 100a, Vrhnika.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Za predsednika se izvoli Andreja Šebenika, za preštevalca glasov se
izvolita Janez Voljč in Meta Krašovec. Seji
bo prisostvovala notarka Dušica Berden.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in s konsolidiranim letnim poročilom skupine
LIKO za leto 2004, revizorjevim poročilom, s
poročilom nadzornega sveta o preverbi letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta
o potrditvi letnih poročil za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe in s konsolidiranim
letnim poročilom skupine LIKO za leto 2004,
revizorjevim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preverbi letnih poročil ter s
sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih
poročil za leto 2004.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2004.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
dne 13. 9. 2005 poteče mandat članoma
nadzornega sveta Marku Mikužu in dr. Blažu
Vodopivcu.
Za člana nadzornega sveta se izvolita
Marko Mikuž in dr. Blaž Vodopivec. Začetek
štiriletnega mandata izvoljenih članov nadzornega sveta je 13. 9. 2005.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 2005 se imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo Ernst & Young, d.o.o. Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so najmanj 5 dni pred dnevom
skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi pri KDD.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, se lahko udeleži skupščine
in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo na sedežu družbe. V tem
primeru mora v navedenem roku na sedež
družbe prispeti pisna prijava.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
udeležbo in za uresničevanje glasovalnih
pravic na skupščini. Pooblaščenec mora
pisno pooblastilo predložiti na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine,
skupaj s prijavo iz prejšnjega odstavka.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V
primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina istega dne ob 16. uri, v istem
prostoru in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
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Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe v Verdu 100a,
vsak delovni dan v tednu med 11. in 13.
uro.
Delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe 15
minut pred pričetkom skupščine.
LIKO Vrhnika, d.d.
uprava
Roman Strgar

la nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani s predloženim letnim
poročilom uprave za leto 2004, mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2004 v skupnem znesku 7,427.000
tolarjev ostane nerazporejen.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje upravi in članom
nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
4. Sprejem sklepa o pripojitvi in soglasju
k pogodbi o pripojitvi.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina daje soglasje, da se družba
Sadjarstvo Lenart, družba za kmetijstvo, storitve, trgovino in gostinstvo, d.d. Industrijska
ulica 8, Lenart v Slovenskih Goricah, pripoji
k družbi Meja, kmetijsko podjetje Šentjur,
d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur.
Obračunski dan pripojitve je 31. 12. 2004.
b) Skupščina družbe Meja Šentjur, d.d.
daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe Sadjarstvo Lenart, družbe za kmetijstvo,
storitve, trgovino in gostinstvo, Industrijska
ulica 8, Lenart k družbi Meja Šentjur, d.d.,
Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur.
Ta sklep začne veljati, ko k pogodbi o
pripojitvi v predlaganem besedilu dasta soglasji skupščini obeh družb, udeleženih pri
pripojitvi.
Pogodba o pripojitvi družbe Sadjarstvo
Lenart, d.d. k Meji Šentjur, d.d. je priloga k
temu sklepu.
c) Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se v skladu z določili
pripojitvene pogodbe ter 521. člena Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi 75/7
člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralna klirinško
depotna družba d.d. Ljubljana.
d) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča
in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da
se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala v
sodni register.
5. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) V skladu s sklepi skupščine, sprejetimi
pod 4. točko dnevnega reda te seje skupščine, se zaradi izvedbe pripojitve družbe Sadjarstvo Lenart, družbe za kmetijstvo, storitve, trgovino in gostinstvo, Lenart k delniški
družbi Meja Šentjur, d.d. Šentjur, osnovni
kapital poveča za 164,632.000 tolarjev in
znaša skupaj 464,525.000 tolarjev.
b) Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 164.632 navadnih delnic z
enakimi lastnostmi, kot veljajo za že obstoječe delnice družbe, tako, da bo celotni
osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 464.525 navadnih delnic.
c) Povečanje osnovnega kapitala se
opravi s stvarnim prevzemom, katerega
predmet je celotno premoženje skupaj z obveznostmi prevzete družbe Sadjarstvo Lenart, d.d. Lenart na podlagi pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v sodni register.
d) Do novih delnic iz prvega odstavka
tega sklepa so upravičene osebe, ki bodo

Ob-16051/05
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d., Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje
13. sejo skupščine,
ki bo dne 15. 7. 2005 ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in določitev njenih
organov.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje 2 preštevalca glasov, notarja
za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi
sklepčnost.
2.a Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
2.b Uporaba bilančnega dobička za leto
2004.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep: bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2004 znaša 121,153.697,56
SIT. Izplačajo se dividende na navadne
delnice v skupni višini 71,176.340 SIT, kar
znaša 2.780 SIT bruto na navadno delnico.
Izplačajo se dividende na prednostne delnice v skupni višini 5,694.080 SIT, kar znaša
71.176 SIT bruto na prednostno delnico. Dividende se izplačajo do 31. 8. 2005. Za dividende se uporabi dobiček leta 2004 v višini
67,595.169,07 SIT in dobiček leta 1999 v višini 9,275.250,93 SIT. O preostalem delu bilančnega dobička v višini 44,283.277,56 SIT
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
2.c Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina podeli upravi
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2004.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2005 imenuje
revizijsko družbo Iteo – Abeceda d.o.o.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Jadranski 21, v tajništvu
uprave.
Delničarji lahko en teden po objavi podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda
oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni.
Delničarje oziroma njihove pooblaščence
naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini
najavijo v pisni obliki, najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri v
istih prostorih in bo veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana
direktor dr. Rok Rape

Ob-16052/05
Na podlagi statuta družbe Hotel Evropa,
d.d. Celje in Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
7. redno sejo skupščine
družbe Hotel Evropa, d.d. Celje,
ki bo v sredo, dne 13. 7. 2005 ob 14. uri
na sedežu družbe, Krekov trg 4, Celje, v
Kristalnem salonu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: po predlogu uprave
skupščina za predsednika skupščine imenuje Francija Strajnarja, za preštevalca glasov Marka Sagadina in Alenko Stojilovič, za
pristojnega notarja pa Srečka Gabrila.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi Hotela Evropa, d.d. Celje, in sicer ob seznanitvi z
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu
2004.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov Hotela Evropa, d.d. v poslovnem
letu 2004.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe – predstavnika delničarjev, in
sicer za dobo štirih let od dneva imenovanja,
se imenujeta:
– Milan Ževart,
– Ivan Mirnik.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
je na voljo v tajništvu družbe vsak delavnik
med 9. in 11. uro od dneva objave sklica do
dneva zasedanja skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje je, da delničarji, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Udeležence skupščine vljudno prosimo,
da se prijavijo v tajništvu družbe največ dve
uri in najmanj trideset minut pred zasedanjem. Zaradi vpisa v seznam prisotnih delničarjev in prevzema glasovalnih lističev se
udeleženci izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Hotel Evropa, d.d.
uprava družbe
Ob-16130/05
Na podlagi 47. člena Statuta Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d., direktor družbe sklicuje
9. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d.,
ki bo v četrtek, 14. julija 2005 ob 13. uri
v prostorih sejne sobe družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Danico Dosedla, za preštevalki glasov Brigito Venko in Roberto Kresal,
za notarska opravila se potrdi izbran notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja, pisnega poroči-
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imetniki delnic prevzete družbe na dan, ko
bo Centralna klirinško depotna družba d.d.
Ljubljana, po 75. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih opravila zamenjavo delnic zaradi izvedbe pripojitve. Vsak
od njih je upravičen do takšnega števila delnic, kot izhaja iz menjalnega razmerja ter
pogodbe o pripojitvi.
e) Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe Meja Šentjur, d.d., da s sklepom
uskladi besedilo statuta družbe skladno s
spremembo osnovnega kapitala, upoštevajoč spremembe imetništva delnic prevzete
družbe ter skladno z veljavnimi odločitvami
sodišča in drugih organov, če bo to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe
tako, da se bo pripojitev lahko izvedla in
vpisala v sodni register.
6. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah dejavnosti in ostalih sprememb
statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Dosedanje šifre in nazivi dejavnosti se
spremenijo tako, da se uskladijo z veljavno
Standardno klasiﬁkacijo dejavnosti in se po
uskladitvi glasijo:
A
01.110 pridelovanje žit in drugih poljščin
01.120 pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.131 vinogradništvo
01.132 sadjarstvo
01.210 reja govedi
01.220 reja ovac, koz, konj, oslov, mul
in mezgov
01.230 reja prašičev
01.240 reja perutnine
01.250 reja drugih živali
01.300 mešano kmetijstvo
01.411 urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin
01.412 druge storitve za rastlinsko pridelavo
01.420 storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev
02.010 gozdarstvo
02.020 gozdarske storitve
B
15.320 proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
15.330 druga predelava in konzerviranje
sadja in zelenjave
15.710 proizvodnja krmil
15.720 proizvodnja hrane za hišne živali
15.850 proizvodnja testenin
15.870 proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov
15.890 proizvodnja drugih živil, d.n.
15.910 proizvodnja žganih pijač
15.950 proizvodnja aromatiziranih vin iz
svežega grozdja
15.980 proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač
DD
20.100 žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
20.300 stavbno mizarstvo
20.400 proizvodnja lesene embalaže
20.510 proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa
20.520 proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
DG
24.150 proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin
F
45.110 rušenje objektov in zemeljska
dela
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45.210 splošna gradbena dela
45.220 postavljanje ostrešij in krovska
dela
45.240 gradnja vodnih objektov
45.310 električne inštalacije
G
50.101 trgovina na debelo z motornimi
vozili
50.103 posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
50.200 vzdrževanje in popravila motornih vozil
50.301 trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.302 trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.303 posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila
50.401 trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo
50.402 trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo
50.403 posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo
51.110 posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
51.120 posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
51.130 posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
51.140 posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
51.150 posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in naprav, drugih
kovinskih izdelkov
51.160 posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
51.170 posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
51.180 posredništvo, specializirano za
prodajo drugih določenih izdelkov
51.190 posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.210 trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo
51.220 trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami
51.230 trgovina na debelo z živimi živalmi
51.240 trgovina na debelo s kožami, usnjem
51.250 trgovina na debelo s surovim tobakom
51.310 trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami
51.320 trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki
51.330 trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami
51.340 trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami
51.350 trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki
51.360 trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki
51.370 trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami
51.380 trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
51.390 nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
51.410 trgovina na debelo s tekstilom
51.420 trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo
51.430 trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami

51.440 trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili
51.450 trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko
51.460 trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki
51.470 trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
51.510 trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
51.520 trgovina na debelo s kovinami in
rudami
51.530 trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.540 trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
51.550 trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi
51.560 trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.570 trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
51.810 trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.820 trgovina na debelo z gradbenimi
stroji
51.830 trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
51.840 trgovina na debelo z računalniško opremo
51.850 trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in opremo
51.870 trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo
51.880 trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem
51.900 druga trgovina na debelo
52.110 trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
52.120 trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.210 trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo
52.220 trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki
52.230 trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci
52.240 trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
52.250 trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami
52.260 trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki
52.270 trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili
52.330 trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
52.410 trgovina na drobno s tekstilom
52.420 trgovina na drobno z oblačili
52.430 trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki
52.440 trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
52.450 trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
52.461 trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki
52.462 trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi
52.463 trgovina na drobno z gradbenim
materialom
52.471 dejavnost knjigarn
52.472 trgovina na drobno s časopisi,
revijami
52.473 dejavnost papirnic
52.481 trgovina na drobno s športno
opremo
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52.482 dejavnost cvetličarn
52.483 trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi
52.484 trgovina na drobno s kurivom
52.485 trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo
52.486 trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki
52.487 trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo
52.488 trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
52.500 trgovina na drobno z rabljenim
blagom
52.610 trgovina na drobno po pošti
52.620 trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah
52.630 druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln
H
55.239 druge nastanitve za krajši čas
55.301 dejavnost restavracij in gostiln
55.302 dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.510 dejavnost menz
55.520 priprava in dostava hrane (catering)
I
60.230 drug kopenski potniški promet
60.240 cestni tovorni promet
63.110 prekladanje
63.120 skladiščenje
J
65.220 drugo kreditiranje
65.230 drugo ﬁnančno posredništvo,
d.n.
K
70.120 trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem
71.100 dajanje avtomobilov v najem
71.210 dajanje drugih kopenskih vozil v
najem
71.310 dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
71.330 dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
71.340 dajanje drugih strojev in opreme
v najem
71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe
72.100 svetovanje o računalniških napravah
72.300 obdelava podatkov
72.400 omrežne podatkovne storitve
72.600 druge računalniške dejavnosti
73.103 raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti
74.120 računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.130 raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.140 podjetniško in poslovno svetovanje
74.204 drugo projektiranje in tehnično
svetovanje
74.700 čiščenje objektov in opreme
74.820 pakiranje
74.852 fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 druga splošna tajniška opravila
74.873 druge poslovne dejavnosti, d.n.
Črtajo se dosedanje dejavnosti:
G/50.50 trgovina na drobno z motornimi
gorivi
H/55.112 dejavnost penzionov
H/55.30 gostinske storitve prehrane

dneva objave skupščine na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% zastopanega
osnovnega kapitala (1. sklic). Če v prvem
sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je
ob 14. uri. Skupščina bo takrat odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Meja Šentjur, d.d.
uprava
Jože Fidler, univ. dipl. ekon.

H/55.401 točenje pijač in napitkov v točilnicah
H/55.402 točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih
H/55.403 točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
J
J/65.12 drugo denarno posredništvo
Dejavnosti se razširijo:
B
15.610 mlinarstvo
15.940 proizvodnja drugih fermentiranih
pijač in sadnih vin
DG
24.200 proizvodnja razkužil, pesticidov
in drugih agrokemičnih izdelkov
24.660 proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
F
45.320 izolacijska dela
45.330 vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije
45.420 vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
G
51.860 trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo
H
55.100 dejavnost hotelov in podobnih
obratov
55.304 dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.400 točenje pijač
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejmejo spremembe statuta družbe
v predlaganem besedilu, vključno s spremembami dejavnosti.
7. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta zaradi poteka mandata dosedanjemu
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Na predlog nadzornega sveta se izvolita
dva člana nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev in sicer Darko Zupanc in
Saša Zelenović.
Hkrati se skupščino seznanja, da je bil
na 14. seji sveta delavcev dne 2. marca
2005 kot predstavnik delavcev v nadzorni
svet izvoljen Franc Kamplet.
Pričetek mandata novoizvoljenega nadzornega sveta je 28. 9. 2005.
8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov Meje Šentjur,
d.d. za leto 2005 se imenuje revizijska hiša
EPIS d.o.o. iz Celja.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo 7 dni pred sejo skupščine ter delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred dnem sklicane
skupščine na sedežu družbe vložili pisno prijavo za udeležbo ali jo s priporočeno pošto
dostavili družbi. Prijava udeležbe delničarja
je pravočasna, če na sedež družbe prispe
do 11. 7. 2005.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najkasneje uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost ter prevzeli sredstva za glasovanje.
Popolno gradivo za sejo skupščine, skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled od
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Ob-16131/05
Na podlagi statuta delniške družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta
5, Vipava, uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v četrtek, 14. 7. 2005 ob 9. uri, na
sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli Heleno Kodele Rupnik, za preštevalki glasov pa
Matejo Kodelja in Danilo Brišar Šemrl. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2004 z revizorjevim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2004 z
revizorjevim poročilom in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2004 v višini 9,107.310,64 SIT, kot
ostanek nerazporejenega dobička iz leta
2003, ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004.
4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta namesto Edvarda Abrama
imenuje Lucijan Čermelj.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
družbe za poslovno leto 2005 imenuje revizijska družba BDO EOS Revizija d.o.o.,
Družba za revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine, od 12. do 14. ure, v
tajništvu uprave družbe.
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Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
potrdili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine vpišejo v listo udeležencev in prevzamejo glasovnice.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne v istih prostorih ob 10. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
uprava družbe
direktor
Joško Ambrožič, univ. dipl. inž.
Ob-16132/05
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta
AMZS d.d., Dunajska 128.a, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
9. skupščino
družbe AMZS d.d.
ki bo v torek, 12. julija 2005 ob 10. uri v
sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti
128 a v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli veriﬁkacijsko komisijo in predsednika skupščine.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
sprejme poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2004 in pozitivno stališče k poročilu revizorske hiše
ITEO Abeceda Ljubljana d.o.o.
3. Predlog razporeditve bilančnega dobička za poslovno leto 2004 in podelitev
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
sprejme predlog razporeditve bilančnega
dobička za poslovno leto 2004 za naslednje
namene:
– bilančni dobiček za poslovno leto 2004,
v višini 145,512.040,20 SIT, se uporabi za
oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini
145,512.040,20 SIT.
Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za delo v letu 2004.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2005
imenuje KPMG, podjetje za revidiranje
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, ki so na dan 9. 7. 2005 vpisani
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v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki imajo
pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če najkasneje do 9. 7. 2005 pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini na sedež
družbe. Pooblaščenci in zastopniki morajo
do tega roka predložiti pooblastila oziroma
dokazila o zastopanju.
Na skupščini se glasuje osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki so
se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled v tajništvu
na sedežu družbe na Dunajski cesti 128 a
v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
AMZS d.d.
uprava družbe
Ob-16136/05
Na podlagi 38. člena statuta družbe
Snežnik, d.d., Kočevska Reka 40, uprava
sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Snežnik, podjetje za proizvodnjo
in storitve d.d. Kočevska Reka,
Kočevska Reka 40,
ki bo dne 15. 7. 2005 ob 11. uri v poslovnih prostorih družbe v Kočevski Reki 40,
Kočevska Reka.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine in
potrdi predlagani dnevni red.
1.2. Za predsedujočega skupščine se
imenuje Olga Tanko.
1.3. V veriﬁkacijsko komisijo se izvolijo:
– Jure Okrajšek, kot predsedujoči ter
– Karmen Šega in Renata Juršič – kot
preštevalki glasov.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja
in poročilom nadzornega sveta in podelitev
razrešnice.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2004
skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in upravi za poslovno leto
2004.
3. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: brišejo se vse dosedaj
vpisane dejavnosti družbe. Odslej družba
opravlja dejavnosti v predlagani vsebini.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlagani
vsebini in v obliki čistopisa, ki v celoti nadomesti sedanji čistopis statuta.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Zaradi rednega prenehanja mandata članov nadzornega sveta, predstavnikov
delničarjev:
– mag. Tilen Majnardi z dne 28. 6.
2005,
– Mladen Berginc z dne 28. 6. 2005 in

– Franc Potočnik z dne 2. 1. 2005, skupščina ugotavlja, da je članom nadzornega
sveta prenehal mandat.
5.2. Za nove člane nadzornega sveta,
ki zastopajo interese delničarjev, s polnim
mandatom štirih let od dneva imenovanja
dalje se izvolijo:
– Tomaž Babič,
– mag. Tomaž Pogačar in
– Anton Zakrajšek.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2005 se imenuje družbo KPMG, d.o.o.,
Železna cesta 8a, Ljubljana.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 13. 7.
2005 in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino«
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sejni sobi in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini. Za udeležbo na skupščini se
ﬁzične osebe izkažejo z osebnim identiﬁkacijskim dokumentom, pooblaščenci s pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kočevski Reki 40, v tajništvu uprave, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.
Vnovično zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi dve urni odmor
po katerem se skupščina vnovič začne. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Snežnik, d.d.
uprava družbe
Robert Tomazin, dipl. ek.
direktor
Ob-16143/05
Na podlagi 42. člena statuta družbe SŽ
– Projektivno podjetje Ljubljana d.d. uprava
sklicuje
12. redno sejo skupščine
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
Vilharjeva 16a, Ljubljana,
ki bo dne 2. 8. 2005 ob 12. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Vilharjeva 16a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branka Neffat, univ. dipl. prav., izvolita se
dva preštevalca glasov:
1. Edmund Škerbec, univ. dipl. inž.
gradb.,
2. Bogdan Vlajić, inž. el.
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Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2004 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 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, ki po stanju na dan
31. 12. 2004 znaša 12,536.170,51 SIT, se
uporabi kot sledi:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2004, v višini
7,756.350 SIT, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 350 SIT na navadno
delnico;
– preostali del bilančnega dobička v višini 4,779.820,51 SIT se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Dividende se izplačajo do 31. 12. 2005
tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic
vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan 2. 8. 2005.
2. c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: upravi in
nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov leta 2005 izplača nagrada
za uspešno delo v višini 5,000.000 SIT, po
razdelitvi, ki jo potrdi nadzorni svet.
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., Ljubljana, Bežigrad 1.
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.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
centralnem registru KDD – Centralni klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana deset dni
pred sejo skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
CGP d.d. Nova Gorica
uprava
Jože Brecelj, dipl. inž. grad.

Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
direktor
Dušan Zajc, univ. dipl. inž.
Št. 29/0
Ob-16146/05
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.,
Prvomajska ulica 52, Nova Gorica, uprava
sklicuje
7. skupščino
Cestnega podjetja Nova Gorica, Družbe
za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.,
ki bo v petek, 15. julija 2005 ob 9. uri, na
Industrijski cesti 2 v Novi Gorici in skupaj z
nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli
Vladimir Bratuž, univ. dipl. prav.;
– za preštevalca glasov se imenujeta
Gašper Marc, univ. dipl. ekon. in Nevenka
Baskar Tovornik, univ. dipl. prav.;
– za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notarka Zdenka Gustinčič.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe CPG, d.d. in hčera za poslovno
leto 2004 in preveritvi predloga za uporabo
bilančnega dobička.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe CPG, d.d. in hčera
za poslovno leto 2004 in preveritvi predloga
za uporabo bilančnega dobička.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema predlog uprave in nadzornega sveta,
da bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. decembra 2004 znaša 350,432.324,18
SIT ostane nerazporejen in se o njegovi
uporabi odloča v naslednjih letih.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta in jima
podeljuje razrešnico za poslovno leto 2004.
5. Spremembe statuta CPG, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagano spremembo statuta CPG, d.d. in sicer tako, da se 1.3 točka statuta CPG, d.d.
spremeni in na novo glasi: sedež družbe je
v Novi Gorici. Družba posluje na poslovnem
naslovu Industrijska cesta 2, Kromberk.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2005 imenuje revizorska hiša Revizijski center, d.o.o., družba za revizijo, Cesta
9. avgusta 78A, 1410 Zagorje.
7. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov družbe izplača nagrada za leto 2004 v skupnem bruto
znesku 3,375.000 SIT.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino, letno poročilo za
leto 2004, poročilo nadzornega sveta za leto
2004 in predlog sprememb statuta so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe
vsak delovni dan družbe od 11. do 13. ure.
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Ob-16147/05
Uprava delniške družbe sklicuje na podlagi 283. člena Zakon o gospodarskih družbah
10. skupščino delniške družbe
Alpetour Bandag d.d.
ki bo v sredo, dne 20. 7. 2005 ob 12. uri
v sejni sobi družbe Alpetour-Bandag d.d.,
Kidričeva 55, 4220 Škofja Loka.
Dnevni red:
1) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika odvetnika Janeza Starmana in
dva preštevalca glasov Jano Berčič in Katarino Eržen. Za sestavo notarskega zapisnika
o poteku skupščine se imenuje notarka Erika Braniselj iz Ljubljane.
2) Predstavitev letnega poročila za leto
2004, poročila nadzornega sveta k letnemu
poročilu za leto 2004 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina je seznanjena z letnim poročilom uprave za leto 2004 in poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto
2004.
2. Na podlagi 282.a člena ZGD-F skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s čimer potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2004.
3) Predlog o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
iz preteklih let v višini 98,315.749,93 SIT
ostane nerazporejen.
4) Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo poslovanja družbe za leto 2005 revizijsko hišo BDO EOS Revizija d.o.o.
Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji ali njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v tajništvu direktorja družbe na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva
55, 4220Škofja Loka.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
najavi svojo udeležbo na skupščini družbe
v pisni obliki tako, da prijave prispejo na
sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine družbe.
Udeleženci skupščine 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 administrativni opravil, ki so
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potrebna pred skupščino, odprta 30 minut
pred pričetkom zasedanja.
Popolno gradivo za skupščino družbe je
delničarjem na voljo in vpogled v tajništvu
predsednika uprave družbe na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 55, 4220 Škofja
Loka, in sicer vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine od 8. do 11. 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.
Alpetour – Bandag d.d.
direktor:
Andrej Jošt univ. dipl. ek.
Št. 004/2005
Ob-16148/05
Na podlagi 283. člena ZGD in 26. člena statuta družbe Drogerija, d.d., Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
11. skupščino družbe
Drogerija, d.d., Ljubljana
ki bo v ponedeljek, 11. 7. 2005 ob 13. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Linhartova
cesta 49/a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov ter ugotovitev
navzočnosti vabljenega notarja.
Predlog sklepa uprave:
– ugotovi se sklepčnost skupščine, izvoli
se predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave.
– skupščini prisostvuje notar Miro Bregar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– skupščine se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila,
– skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2004.
3. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
– ugotovi se, da je Iztoku Svetini na podlagi odstopne izjave prenehal mandat v nadzornem svetu,
– za novega člana nadzornega sveta, za
preostanek mandatnega obdobja, od 11. 7.
2005 do 31. 8. 2008, se izvoli Uroš Zagoričnik.
4. Prenehanje in začetek redne likvidacije družbe.
Predlog sklepa uprave:
a) Družba Drogerija, trgovina, d.d., Linhartova cesta 49/a, Ljubljana, matična številka 5000092, preneha na podlagi sklepa
skupščine v skladu z drugo alineo prvega
odstavka 371. člena ZGD in se začne redna
likvidacija družbe.
b) Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Uroš Zagoričnik, Goriška cesta 38,
3320 Velenje.
c) Upniki lahko prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od
dneva objave sklepa o likvidaciji in poziva v
Uradnem listu RS.
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d) Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register, mora družba v svoji
ﬁrmi uporabljati pristavek »v likvidaciji«.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda skupščine bo na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Linhartova cesta 49/a,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini družbe in glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani pri
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan objave sklica skupščine ter
njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci
pod pogojem, da pisno prijavo osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo upravi na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13.30. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Drogerija, d.d., Ljubljana
uprava
Uroš Godec
Ob-16150/05
Na podlagi Statuta družbe Casino Maribor, igre na srečo d.d., Glavni trg 1, Maribor
ter skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe sklicuje
IX. redno sejo skupščine
delniške družbe Casino Maribor, igre na
srečo d.d., Maribor,
ki bo dne 11. 7. 2005 ob 14. uri v prostorih družbe Casino Maribor d.d., Glavni
trg 1, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi
skupščine. Izvolijo se predsednik Andrej Ketiš, preštevalka glasov Ajdnik Saša. Skupščini bo prisostvoval notar Bukovič Friderik
iz Maribora.
3. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2004, poročilom nadzornega sveta in sprejem sklepa o podelitvi
razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe za leto
2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004
in se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2004.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička
za leto 2004.
Predlog sklepa: dobiček ustvarjen v poslovnem letu 2004 v višini 65,241.000 SIT
se uporabi za delno pokritje izgube preteklih let.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 se imenuje ITEO – Abeceda.
6. Sklep o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Predlog
sklepa:
osnovni
kapital
družbe Casino Maribor d.d. se zmanjša za 5,853.858,50 SIT tako, da znaša
260,625.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega
kapitala se izvede z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic iz dosedanjih 25.561,52
SIT na 25.000 SIT. Namen zmanjšanja

osnovnega kapital je uskladitev nominalne vrednosti delnic s 173/2 členom ZGD.
Zmanjšan kapital se uporabi za delno kritje
izgube preteklih let. Zmanjšanje osnovnega kapitala začne veljati z vpisom v sodni
register.
7. Sklep o spremembi statuta.
Predlog sklepa: na podlagi sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala se ustrezno spremeni tudi statut družbe v delu, ki
ureja višino osnovnega kapitala in nominalno vrednost delnic.
Navedene spremembe se vnesejo v nov
čistopis statuta.
8. Predlog za razrešitev članice nadzornega sveta.
Delničar Mestna občina Maribor je predlagala razrešitev članice nadzornega sveta
Kurtin Slave, zato predlaga uprava naslednji
predlog sklepa: Slava Kurtin se razreši s
funkcije članice nadzornega sveta.
9. Predlog za imenovanje članice nadzornega sveta.
Delničar Mestna občina Maribor je predlagala na mesto razrešene članice nadzornega
sveta imenovanje nove članice mag. Karin
Jurše, zato predlaga uprava naslednji predlog
sklepa: mag. Karin Jurše se imenuje za novo
članico nadzornega sveta. Mandat nove članice nadzornega sveta traja do izteka mandata
Kurtin Slave, to je do 21. 1. 2006.
Skupščine se udeležijo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja skupščine prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer
bo zasedanjem skupščine in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na zasedanju skupščine. Za
udeležbo na zasedanju skupščine se ﬁzične
osebe izkažejo z osebnim identiﬁkacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsa 15 odstotkov zastopanega kapitala. V primeru, da ne bo moč zagotoviti
sklepčnosti ob prvem sklicu, bo ponovno
zasedanje skupščine na istem kraju čez eno
uro, ko se bo odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.
Casino Maribor d.d.
uprava
Ob-16188/05
Na podlagi 19. in 20. člena Statuta delniške družbe Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, Seidlova cesta 5, uprava družbe in
nadzorni svet družbe sklicujeta
23. skupščino
delničarjev delniške družbe
Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova cesta 5,
ki bo v ponedeljek, 11. julija 2005 ob 10.
uri v Novem mestu, Seidlova cesta 5, v veliki
sejni sobi v III. nadstropju.
Dnevni red in pregled sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa po
predlogu sklicateljev. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004 Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto, z
revizorjevim in aktuarskim mnenjem, s poročilom nadzornega sveta, s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za
leto 2004 in z letnim poročilom o notranjem
revidiranju z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2004 Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto, z revizorjevim in
aktuarskim mnenjem, s poročilom nadzornega sveta, s sklepom nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za leto 2004 in z
letnim poročilom o notranjem revidiranju z
mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o bilančni izgubi in podelitvi razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu.
Družba je v poslovnem letu 2004 realizirala čisti dobiček v skupni višini
143,071.558,63 SIT, in sicer:
– v skupini premoženjskih zavarovanj je družba realizirala dobiček v višini
363,858.050,22 SIT,
– v skupini življenjskih zavarovanj je družba realizirala izgubo v višini 220,786.491,59
SIT (po kritnem skladu življenjskih zavarovanj po zavarovalni vrsti 19 je bil realiziran
dobiček v višini 6,324.229,16 SIT, po kritnem skladu življenjskih zavarovanj, vezanih
na enote investicijskih skladov, je bila realizirana izguba v višini 227,110.720,75 SIT).
Na dan 31. 12. 2004 je družba realizirala bilančno izgubo v skupni višini
2.606,675.537,48 SIT, in sicer:
– v skupini življenjskih zavarovanj
165,155.411,49 SIT,
– v skupini premoženjskih zavarovanj
2.441,520.125,99 SIT.
Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje letnega poročila družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila Zavarovalnice Tilia d.d. za leto
2005 se imenuje revizijsko družbo BDO
EOS Revizija d.o.o., Družba za revidiranje,
Dunajska cesta 106, Ljubljana.
5. Odstop člana nadzornega sveta, imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
odstopom mag. Siniše Lovrinčevića s funkcije člana nadzornega sveta, ki predstavlja
kapital.
Na predlog nadzornega sveta skupščina na njegovo mesto za člana nadzornega
sveta, ki predstavlja kapital, imenuje Zvonka
Ivanušiča, katerega mandat začne teči na
dan imenovanja na skupščini in traja do izteka mandata članov nadzornega sveta, ki
predstavljajo kapital.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci, ali zakoniti zastopniki.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine morajo svojo udeležbo napovedati najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslovu družbe. Družba bo upoštevala
pisne prijave, ki bodo prispele do 8. 7. 2005
oziroma bodo tega dne poslane s priporoče-

Gradivo za dnevni red in predlogi sklepov za skupščino, letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta je delničarjem na vpogled
na upravi družbe vsak delovni dan od 8. do
11. ure od dneva objave sklica do pričetka
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar se lahko udeleži in uresničuje
svojo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavi na sedež družbe pisno najkasneje tri dni
pred izvedbo skupščine.
Delničarje naprošamo, da deponirajo pooblastila tri dni pred izvedbo skupščine na
sedežu družbe. Pooblastila ostanejo shranjena na sedežu družbe. Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo
na sedež družbe v 7 dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne uro kasneje, to je ob
11. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Datum izpisa delničarjev iz delniške knjige zahteva uprava najkasneje 10 dni pred
izvedbo skupščine.
Prihod na skupščino se prične ob 9. uri,
zato da se delničarjem in pooblaščencem
razdeli glasovnice in da se vpišejo v seznam
prisotnih delničarjev.
HTG d.d. Sežana
direktor

no pošiljko. Udeležence pozivamo, da se ob
prihodu na skupščino pol ure pred pričetkom
seje prijavijo predstavniku družbe na kraju,
kjer bo seja, ter s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne lističe.
Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci,
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Vsaka delnica šteje en glas.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino je na voljo na sedežu družbe v kadrovsko-pravnem oddelku, vsak delovni dan od
9. do 12. ure od dneva sklica pa do dneva
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo na sedež družbe v enem tednu po
objavi skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne, uro pozneje, to je ob
11.uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
Zavarovalnica Tilia d.d.
Novo mesto
uprava družbe
nadzorni svet
Ob-16189/05
Uprava družbe HTG d.d. Sežana na
podlagi 7.3. točke statuta delniške družbe
sklicuje
8. redno sejo skupščine
HTG d. d. Sežana,
ki bo dne 15. 7. 2005 ob 10. uri na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 1
in predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predlagana delovna telesa skupščine.
Na skupščini je prisoten notar Milan Mesar iz Sežane.
2. Seznanitev z letnim revidiranim poročilom za leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2004 ter podelitvijo
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta in sprejemom letnega poročila družbe za leto 2004
in podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu na leto 2004.
3. a) Razrešitev dveh članov nadzornega sveta.
b) Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa pod točko a): razrešita se
dosedanja predstavnika delničarjev v nadzornem svetu Samo Stonič in Jure Prebil.
Predlog sklepa pod točko b): za nova
člana nadzornega sveta z mandatom štiri
leta od njune izvolitve se imenujeta Aleš
Musar in Rok Habinc.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2005 kot ga predlaga nadzorni svet
družbe.

Stran

Ob-16210/05
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Lipa Ajdovščina d.d., sklicuje uprava družbe
9. skupščino
delničarjev družbe Lipa Ajdovščina,
Tovarna pohištva d.d., Lokarjev
drevored 1, Ajdovščina
ki bo dne 15. 7. 2005 ob 12. uri v pritličju
Dvorca Zemono, Zemono pri Vipavi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: imenuje se predsedujoči skupščine Stojan Tramte, za preštevalki glasov se imenujeta Patricija Milost
in Valentinčič Nataša.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine.
3. Predložitev letnega poročila za leto
2004, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 3. 6. 2005 o sprejemu letnega poročila za leto 2004.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta ter njihovo delo
v poslovnem letu 2004 potrdi in odobri.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta:
Imenujejo se člani nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev in sicer:
– Egidij Birsa,
– Stojan Tramte,
– Aleksandra Špiler.
5. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja za poslovno leto
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2004 se imenuje Euro-In & Partners, revizija
in svetovanje d.o.o., Škofja Loka.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki vsaj tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
– Glasovalno pravico lahko uresničujejo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
v centralnem registru pri Klirinški depotni
družbi na dan skupščine.
– Udeležence pozivamo, da se eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine prijavijo v sprejemnem prostoru skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
– Gradivo za skupščino je delničarjem,
njihovim pooblaščencem in zastopnikom na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 12. do 14. ure.
Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva d.d.
predsednik uprave
Anton Smrdelj, univ. dipl. inž.
Ob-16215/05
V skladu s statutom družbe Iskra Telekom Holding d.d., korporacijski center za
telekomunikacije in računalništvo d.d.,
Kranj, Ljubljanska cesta 24 a, uprava družbe sklicuje
5. redno skupščino
družbe Iskra Telekom Holding d.d.
Skupščina bo v četrtek, 14. 7. 2005,
ob 10. uri, v sejni sobi Odvetniške družbe
Dobravc-Tatalovič & partnerji o.p., d.n.o.,
Nazorjeva 2, 1000 Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev delovnih teles in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Ireno Dobravc Tatalovič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
Predlog sklepov:
2.1. Čisti dobiček poslovnega leta 2004 po
uporabi v skladu z 228. členom ZGD na dan
31. 12. 2004 znaša 316,844.955,91 SIT.
Bilančni dobiček v višini 574,627.176,04
SIT, ki je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2004 v višini 316,844.955,91
SIT in prenesenega dobička preteklih let
v višini 257,782.220,13 SIT, ostane nerazdeljen.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2004.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se z
dnem sprejetja tega sklepa izvolijo nasled-
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nji člani nadzornega sveta družbe Iskra Telekom Holding d.d. z mandatom štirih let:
Samo Roš, Darko Pretnar in Jože Zupanc.
4. Določitev sejnin nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina določi sejnino v višini 450
EUR za predsednika nadzornega sveta in
350 EUR za ostale člane nadzornega sveta, obračunano v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
seje nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
5.1. Za pooblaščeno revizijsko hišo se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo
KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska 21, 1000
Ljubljana.
6. Razno.
Vpogled gradiva
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe PIT d.o.o., Motnica 17, Trzin,
vsak delovni dan od dneva objave dalje med
10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini s pisnimi pooblastili sporočiti vsaj tri
dni pred sejo.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovnice ob prijavi pol ure pred pričetkom
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 12. uri v
istih prostorih z enakim dnevnim redom in
bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Iskra Telekom Holding d.d.
direktorica družbe
Viktorija Vehovec
Ob-16219/05
Na podlagi določil 26. člena statuta MIP
d.d. Nova Gorica, sklicuje uprava družbe
12. skupščino družbe,
ki bo 12. 7. 2005 ob 15.15 na sedežu
družbe MIP d.d. v Novi Gorici, Panovška
c. 1, v sejni dvorani z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep: za
predsednika skupščine se imenuje Edvard
Abram, za preštevalki glasov pa Magdalena
Saksida in Zdenka Vidmar. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Eva Lučovnik iz
Nove Gorice, Bevkov trg 2.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta
o letnem poročilu družbe za leto 2004, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter
o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in
upravi družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep:
– skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o letnem poročilu
družbe za leto 2004;
– bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004 v
višini 299,643.495,15 SIT se razporedi:
– v statutarne rezerve v višini 1,376.422
SIT,
– v druge rezerve v višini 298,267.073,15
SIT.
– skupščina potrdi in odobri delo uprave
ter ji podeljuje razrešnico;
– skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeljuje razrešnico.
3. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep:
a) V 12. členu statuta se doda nov odstavek ki se glasi:
Ne glede na določila iz prvega odstavka
tega člena lahko skupščina v skladu z 2.
točko 328. člena Zakona o gospodarskih
družbah sprejme sklep (za veljavnost sklepa
je potrebna večina najmanj treh četrtin pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala) o podelitvi pooblastila upravi, da poveča
osnovni kapital (odobreni kapital). Znesek
odobrenega kapitala ne sme preseči polovice osnovnega kapitala, ki obstaja v času,
ko je bilo pooblastilo dano. Uprava družbe
lahko s soglasjem nadzornega sveta, odloči
o izključitvi prednostne pravice do novih delnic. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za
izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora
za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Pooblastilo velja najdlje 5 let po
vpisu spremembe statuta v register.
b) Spremeni se 42. člen statuta tako, da
se glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
sejo z objavo na spletnih straneh družbe in
spletnih straneh Seonet.ljse.si., v katerem
se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje.
Dnevni red zasedanja skupščine se ob
sklicu obvezno objavi.
c) Prvi odstavek 56. člena se nadomesti
z novim, ki se glasi:
Družba oglaša na spletnih straneh družbe in spletnih straneh Seonet.ljse.si..
4. Podelitev pooblastila za povečanje
osnovnega kapitala (odobreni kapital).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep.
V skladu z določili 328. člena ZGD in 12.
členom statuta družbe MIP d.d. skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo, da
poveča osnovni kapital (odobreni kapital)
največ do polovice osnovnega kapitala v
petih letih po vpisu spremembe statuta v
sodni register. V skladu s 313. členom ZGD
se prednostna pravica do nakupa delnic izključi v celoti.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
2005 se imenuje družbo KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem družbe v
tajništvu uprave na sedežu družbe na Panovški cesti 1 v Novi Gorici, 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.
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Št.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
sedem dni po objavi tega sklica v tajništvu
uprave MIP d.d.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu uprave na sedežu družbe
in so sedem dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d., Ljubljana (vpisani vključno do 5. 7. 2005).
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, originalnim pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih in bo ponovno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
MIP d.d. Nova Gorica
direktor uprave
Vojteh Volk

Št. 1004-8/05
Ob-16224/05
Uprava družbe na podlagi 7.3 točke statuta družbe VGP Novo mesto, d.d., Trdinova 23, Novo mesto v soglasju z nadzornim
svetom sklicuje

Št. 67/05
Ob-16220/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), direktor družbe
Tekstina, d.d., Tovarniška cesta 15, 5270
Ajdovščina sklicuje
skupščino
družbe Tekstina d.d., Ajdovščina,
ki bo v ponedeljek, dne 11. julija 2005, s
pričetkom ob 14. uri na sedežu družbe, Tovarniška cesta 15, Ajdovščina, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Kristijan Kontarščak, za preštevalca glasov pa Oton Lokar in Nikolaj
Ličen.
Zapisnik o poteku skupščine bo vodila
vabljena notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine.
2. Sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina sprejme Letno poročilo družbe za leto 2004.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček družbe leta 2004 v
bruto znesku 140,970.120,36 SIT se v celoti
uporabi za dividende delničarjem.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so vpisani v centralni register Klirinško depotne družbe na drugi delovni dan po sprejemu tega sklepa.
Rok za izplačilo dividend je 60 dni od
sprejema tega sklepa.
2. Bivšemu direktorju družbe Vasji Mihlju
se ne podeli razrešnica za njegovo delo za leto
2004, nadzornemu svetu družbe pa se podeli
razrešnica za njegovo delo v letu 2004.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala
zmanjša za izhodiščnih 375,764.000 SIT iz
dosedanjih 1.503,057.000 SIT na izhodiščnih 1.127,293.000 SIT.

2. Končni znesek zmanjšanja osnovnega
kapitala, končni osnovni kapital ter število
delnic po zmanjšanju osnovnega kapitala bo
znano po izvedeni združitvi delnic v centralnem registru Klirinško depotne družbe v skladu s 5. točko tega sklepa.
3. Osnovni kapital se zmanjšuje, ker je
prevelik glede na dejavnost, ki jo družba
opravlja in glede na tveganja, ki jim je pri tem
izpostavljena.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic tako, da se štiri
delnice združijo v tri delnice. Kolikor posamezni delničar po združitvi ne dobi celega
števila delnic se število njegovih delnic zaokroži na prvo nižje celo število delnic.
5. Klirinško depotna družba izvede združitev delnic v skladu prejšnjo točko tega sklepa po stanju v centralnem registru Klirinško
depotne družbe osmi dan po prejemu sklepa
sodišča o vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register.
6. Do izplačila zneskov zmanjšanja osnovnega kapitala so upravičeni delničarji, ki so
vpisani v centralni register Klirinško depotne
družbe osmi dan po prejemu sklepa sodišča
o vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register. Izplačilo se opravi v roku
osem dni po poteku šest mesecev od dneva
objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v sodni register in potem, ko je bilo
upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje.
7. Nadzorni svet je pooblaščen, da:
– uskladi določbe statuta z izhodiščno višino zmanjšanja osnovnega kapitala iz 1.
točke tega sklepa,
– po združitvi delnic v skladu s 5. točko
tega sklepa ugotovi končni znesek zmanjšanja osnovnega kapitala in uskladi besedilo statuta s končnim zneskom zmanjšanja
osnovnega kapitala in končnim številom delnic po izvedeni združitvi,
– v skladu z morebitnimi sklepi sodišča
ali drugih organov prilagodi sklepe, sprejete
v okviru te točke dnevnega reda tako, da
se bo zmanjšanje osnovnega kapitala lahko
vpisalo v sodni register in izvedla združitev
delnic v centralnem registru Klirinško depotne družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe
za leto 2005 se imenuje revizijska družba
ITEO-Abeceda podjetje za revizijo in sorodne
storitve d.o.o., Kotnikova 28 iz Ljubljane.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini
Delničar ali pooblaščenec, ki se želi udeležiti skupščine, mora svojo udeležbo na
skupščini pismeno prijaviti družbi vsaj 3 dni
pred skupščino.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v
centralnem registru Klirinško depotne družbe v njegovi lasti na tretji dan pred dnevom
skupščine.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo družbe za leto 2004, skupaj z revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o pregledu letnega poročila je od dneva objave sklica skupščine
do dneva skupščine na vpogled na sedežu
družbe Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina
v času uradnih ur od 8. do 14. ure.
Objava na spletni strani
Navedeni sklic skupščine bo od 10. 6.
2005 dalje objavljen tudi na spletni strani
www.tekstina.si.
Tekstina d.d. Ajdovščina
direktor
Simeon Špruk

Stran

7. redno skupščino delničarjev,
ki bo 12. 7. 2005 ob 14. uri v prostorih
VGP Novo mesto, d.d, Trdinova 23, Novo
mesto.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvoli:
– za predsednika: Andrej Mihevc,
– za preštevalki glasov: Tvigy Piškur, Jožica Klobčar,
– za notarja: Andrej Tiran.
2. Seznanitev z letnim poročilom VGP
Novo mesto d.d., za leto 2004, revizorjevim
poročilom ter pisnim poročilom nadzornega
sveta in odločanje o delitvi bilančnega dobička ter podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave za leto 2004, revizorjevim poročilom ter pisnim poročilom nadzornega sveta. Skupni bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2004 znaša 177,225.338,20
SIT.
– Dividende za leto 2004 se ne izplačajo.
– Bilančni dobiček, ugotovljen na dan
31. 12. 2004 v višini 177.225.338,20 SIT
ostane nerazporejen.
– Nagrada upravi in nadzornemu svetu za
leto 2004 se ne izplača.
– Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2004.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005 imenuje ˝Dinamic d.o.o., Revizijsko družbo˝, Ljubljanska
cesta 26, 8000 Novo mesto.
4. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog odstopne izjave se Igor Plestenjak razreši kot član nadzornega sveta. Za novega člana nadzornega
sveta se izvoli osebo po predlogu nadzornega sveta. Mandat novoimenovanega člana
nadzornega sveta traja do vključno 30. 5.
2008.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Delničar prijavi svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino. K
prijavi mora biti priloženo pooblastilo.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na voljo za vpogled na
sedežu družbe v Novem mestu, Trdinova
23, vsak delovni dan od 20. 6. 2005 dalje, od
14. do 15. ure.
Delničarji lahko svoje protipredloge ali dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v 7 dneh,
šteto od prvega naslednjega delovnega dne
od dneva objave sklica, priporočeno po pošti
ali neposredno na sedežu družbe.
VGP Novo mesto
uprava družbe
direktor:
mag. Ivan Štajdohar
Ob-16226/05
Na podlagi 24. člena statuta Skupne pokojninske družbe d.d., Trg republike 3, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
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7. sejo skupščine
Skupne pokojninske družbe d.d., Trg
republike 3, Ljubljana,
ki bo 14. 7. 2005 ob 12. uri v sejni sobi
v XIV. nadstropju na Trgu republike 3, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti ter
ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil
zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Skupščina pokojninske družbe imenuje:
– za predsedujočega skupščine: Darka
Medveda,
– za člana veriﬁkacijske komisije: Zvonko Cvek in Darko Kudeljnjak.
3. Predstavitev letnega poročila Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za
poslovno leto 2004 in poročila nadzornega
sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Skupne pokojninske družbe, Ljubljana, se
seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2004 in s pisnim poročilom nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe
d.d., Ljubljana o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
4. Poročilo notranje revizije za leto
2004.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, skupščina sprejme poročilo notranje revizije za leto 2004 v
predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja Skupne pokojninske
družbe d.d., Ljubljana, za leto 2005 imenuje
revizijska družba Pricewaterhouse Coopers
d.o.o.
V skladu z 286. členom ZGD je predlagatelj sklepa pod točko 5. nadzorni svet, predlagatelja vseh ostalih predlaganih sklepov
pa sta uprava in nadzorni svet družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne
30. 6. 2005 vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana in ki osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu, pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe, v času od objave
tega sklica do vključno 10. 7. 2005. Prijave
so pravočasne, če na sedež družbe prispejo
do vključno 12. 7. 2005.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnic, ki jih bo družba zagotovila delničarjem
najkasneje na dan skupščine. Pooblastila
za zastopanje na skupščini mora biti predloženo družbi v pisni obliki in mora za ﬁzične
osebe vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa poleg dneva in kraja
izdaje pooblastila še ime, priimek in naslov
pooblaščenca ter ﬁrmo in podpis zakonitih
zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo na dan skupščine predlo-
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žiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja,
da so zastopniki delničarja, in ki ne sme
biti starejši od sedem dni.
Gradiva, ki so podlaga za odločanje
skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled na sedežu Skupne
pokojninske družbe d.d., vsak delovni dan
od 9. do 15. ure.
Skupna pokojninska družba d.d.
uprava
Št. 30/05
Ob-16230/05
Direktorica družbe Gostinsko podjetje
Vič d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje
na podlagi 283. člena ZGD in v skladu s
XXVI. členom statuta
redno skupščino
družbe GP VIČ d.d.,
ki bo dne 11. 7. 2005 ob 9. uri v gostilni
Pod Rožnikom, Cesta na Rožnik 18, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Direktorica in nadzorni svet predlagata, da predsedujoči skupščine skladno z
določili XXXII.D člena statuta ugotovi prisotnost in sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi seznama prisotnih oziroma
zastopanih delničarjev ter o tem poroča
skupščini pred pričetkom glasovanja.
2. Izvolitev preštevalcev glasov.
Nadzorni svet skladno z določilom XXXIII.D člena statuta predlaga sklep: za preštevalca glasov se izvoli Ljuba Marinček.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2004.
Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep o uporabi bilančnega dobička,
ki po stanju na dan 31. 12. 2004 znaša
65,016.793,05 SIT:
a) del bilančnega dobička v višini
14,794.500 SIT, kar predstavlja nerazporejeni dobiček iz poslovnih let 1997 in
1998, se razdeli delničarjem, ki so vpisani
v delniško knjigo pri KDD na dan 11. 7.
2005. Dividenda znaša 3.500 SIT bruto na
delnico. Dividende se izplačajo do 31. 8.
2005;
b) del bilančnega dobička v višini
50,222.293,05 SIT se ne uporabi in se
prenese v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini v
skladu z XXXI.C členom statuta prijaviti
družbi najmanj 3 dni pred sklicano sejo.
Prijava mora prispeti na naslov družbe
najkasneje do 8. 7. 2005. Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto ali s telegramom na naslov družbe ali po telefaxu
št. 01/24-20-834. V prijavi se navede ime
in priimek delničarja oziroma ﬁrmo delničarja, naslov oziroma sedež delničarja in
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, s prej navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti
najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
GP VIČ d.d.
direktorica

Ob-16249/05
Na podlagi 6.3 člena statuta delniške
družbe Kovina, Kovinsko predelovalno
podjetje d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, uprava družbe sklicuje
10. skupščino delničarjev,
ki bo dne 12. 7. 2005 ob 12. uri na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli Barbara Kürner Čad.
Za preštevalki glasov pa Olga Osolnik in
Zdenka Vrhovec.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
ZGD.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta bilančni dobiček na dan
31. 12. 2004 v višini 203,850.362,21 SIT
ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
ZGD skupščina potrjuje in odobri delo upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004
in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2005 imenuje revizijsko družbo
KPMG d.o.o. iz Ljubljane.
5. Odstop in izvolitev dveh članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopno izjavo predsednice nadzornega
sveta Barbare Kürner Čad in člana nadzornega sveta Lavrič Roberta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet Kovina
d.d. se izvoli:
– Gerhard Glinzerer,
– Roland Grilc.
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo 4 let.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
je delničarjem dano na vpogled na upravi
Kovine d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri
Litiji, vsak delavnik od 12. do 14. ure od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 9. 7. 2005 ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe
na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred skupščino. Prijavi mora
biti predloženo potrdilo o lastništvu delnic,
pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 12.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
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Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine, podajo upravi družbe
pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda. Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k nasprotnim predlogom v roku desetih
dni po sklicu skupščine in o tem obvestila
delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Kovina d.d.
uprava

redom, in sicer uro kasneje. V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov.
GBD Gorenjska borzno
posredniška družba d.d.
uprava družbe

Ob-16323/05
Uprava GBD Gorenjske borzno posredniške družbe d.d., Koroška cesta 33, 4000
Kranj, na podlagi določb statuta družbe in
določb Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje
9. redno skupščino
GBD Gorenjske borzno posredniške
družbe d.d.,
ki bo v ponedeljek, 11. 7. 2005 ob 13. uri
v prostorih notarja Vojka Pintarja, Nazorjeva
ulica 1, Kranj, z naslednjim vrstnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, imenovanje notarja ter sprejem predlaganega
dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se izvoli Blaž Pipp, za preštevalca glasov Boris
Eržen, na seji bo prisoten vabljeni notar Vojko Pintar. Skupščina potrdi organe skupščine in sprejme predlagani dnevni red.
2. Predložitev letnega in revizijskega poročila družbe za leto 2004 in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega in revizijskega poročila ter o letnem
poročilu notranje revizije za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim in revizijskim poročilom družbe za
leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega in
revizijskega poročila ter o letnem poročilu
notranje revizije za leto 2004.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe, podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe ter določitev nagrade upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe za leto 2004 v
višini 582,339.000 SIT ostane nerazporejen
(preneseni dobiček).
b) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe za leto 2004.
c) Družba zaradi uspešnega poslovanja
v letu 2004, določi nagrado upravi v višini
1,870.000 SIT neto predsednici uprave in
1,600.000 SIT neto članu uprave.
d) Skupščina določi nagrado nadzornemu svetu družbe za leto 2004, in sicer
v višini 700.000 SIT neto za predsednika,
600.000 SIT neto za namestnika in 500.000
SIT neto za člana.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto
2005.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za pregled poslovanja družbe za leto
2005, se imenuje revizorska družba ITEO
Abeceda iz Ljubljane.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se drugi odstavek 14. člena statuta družbe, tako da
odslej glasi:
»Člane nadzornega sveta voli skupščina družbe na predlog nadzornega sveta ali
članov skupščine. Člani so voljeni za dobo

štirih let, pri čemer število mandatov ni omejeno. Člani nadzornega sveta morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje funkcije člana
nadzornega sveta v skladu z zakonom«.
Spremeni se četrti odstavek 14. člena
statuta družbe, tako da odslej glasi:
»Nadzorni svet je dolžan na svojih sejah voditi zapisnik. Sklepčnost nadzornega
sveta je zagotovljena, kolikor odsotni člani
pisno soglašajo s sejo brez njihove navzočnosti. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina oddanih glasov.«
Spremeni se peti odstavek 14. člena statuta družbe, tako da odslej glasi:
»Nadzorni svet, poleg dolžnosti oziroma
obveznosti, določenih v ZTVP-1, nadzoruje
in preverja vodenje poslov družbe, potrjuje
letno poročilo uprave družbe, preverja letni
računovodski izkaz, predlog za uporabo bilančnega dobička ter daje mnenje o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala«.
Spremeni se tretji odstavek 17. člena
statuta družbe, tako da odslej glasi:
»Uprava je poleg dolžnosti, določenih v
ZTVP-1, dolžna poročati nadzornemu svetu o načrtovani poslovni politiki in drugih
načelnih vprašanjih poslovanja, donosnosti
družbe, poteku poslov in poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno
sposobnost družbe«.
6. Določilo sejnin in drugih prejemkov
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu pripadajo naslednje sejnine in prejemki:
– sejnina za udeležbo na redni seji
200 EUR v tolarski protivrednosti;
– sejnina za udeležbo na korespondenčni seji 100 EUR v tolarski protivrednosti;
– drugi prejemki: letno pavšalno nadomestilo za delo v nadzornem svetu v znesku
2.000 EUR v tolarski protivrednosti, ki se
obračunava od 1. 8. 2005 dalje.
Namestnik predsednika nadzornega
sveta je upravičen do sejnin in prejemkov,
kot so določeni za člane nadzornega sveta,
povečanih za 20%.
Predsednik nadzornega sveta je upravičen do sejnin in prejemkov, kot so določeni
za člane nadzornega sveta, povečanih za
40%.
Predloge sklepov pod točko 1, 5 in 6 je
pripravila uprava, predloge sklepov pod točko 2 in 3 uprava in nadzorni svet skupaj, pod
točko 4 pa nadzorni svet družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki, ali pooblaščenci, ki bodo na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovanja imajo tisti delničarji,
ki bodo svojo udeležbo pisno najavili vsaj 3
dni pred skupščino. Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Kranju, Koroška cesta 33, vsak delovni dan od 9. do
12. ure, od dneva sklica skupščine do dneva
skupščine.
Delničarji naj morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po prejemu tega sklica oziroma vabila.
V primeru, da skupščina v času sklica ni
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
isti dan, v istih prostorih, z istim dnevnim
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Št. 5/2005
Ob-16340/05
Uprava družbe na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Stol, Industrija pohištva d.d., Kamnik in Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje
8. redno sejo skupščine
delniške družbe Stol, Industrija pohištva
d.d., Kamnik,
ki bo 19. 7. 2005 ob 9. uri v prostorih
poslovne stavbe podjetja Stol d.d., Ljubljanska 45, 1241 Kamnik, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa št. 1:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina na predlog uprave izvoli za predsednico skupščine Mojco Lukančič in dva
preštevalca glasov.
Na seji bo navzoč vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave, poročilom nadzornega sveta in podelitev
razrešnice.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Skupščina
podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa št. 3: za revizorja skupine
Stol d.d. za leto 2005 se imenuje Revizijska
družba KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana,
Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe
Stol d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, v tajništvu,
vsak delavnik po objavi do dneva skupščine
med 10. in 12. uro.
Delničar se lahko udeleži skupščine ter
uresničuje glasovalno pravico na njej s pogojem, da udeležbo najavi, najkasneje 3 dni
pred skupščino. Pooblaščence hkrati prosimo, da v istem roku predložijo pisno pooblastilo, skladno z veljavno zakonodajo.
Udeležencem predlagamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem
mestu, v tajništvu, II. nadstropje, soba št.
203 upravne stavbe, Ljubljanska 45, in sicer
najmanj petnajst minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
uro kasneje v istih prostorih z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih glasov.
Stol, d.d., Kamnik
uprava
Janez Pezdirc
Št. 44
Ob-16341/05
Na podlagi 30. člena, 2. točke Statuta
družbe Unitas armature d.d., Šmartno pri
Litiji, uprava družbe vabi delničarje na
9. sejo skupščine
družbe Unitas armature d.d., Šmartno
pri Litiji
ki bo v torek, dne 12. 7. 2005 ob 13. uri,
na sedežu družbe Grmaška c. 3, Šmartno
pri Litiji.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Barbara Kürner Čad, za preštevalca glasov pa Cerar Izidor in Aleksander Rus.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
3. Seznanitev z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se skupščina seznani z
letnim poročilom družbe za leto 2004, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila.
4. Uporaba bilančnega dobička in potrditev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sveta ostane bilančni dobiček iz leta 2004 v
znesku 138,181.878,99 SIT nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za njuno delo v letu
2004.
5. Odstop in izvolitev dveh novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopnima izjavama predsednice nadzornega sveta Ksenije Gašperšič in člana
nadzornega sveta Cirila Logarja in izvoli za
nova člana nadzornega sveta za obdobje 4
let, dr. Gerharda Glinzererja in dr. Rolanda
Grilca.
Določi se sejnina v višini neto 60.000 SIT
za predsednika in neto 50.000 SIT za člane
nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2005 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniški knjigi pri KDD, po stanju
na zadnji prijavni dan na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 13.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.
Unitas armature d.d., Šmartno pri Litiji
uprava družbe
Št. 29/05
Ob-16346/05
Na zahtevo delničarja Ekos Celje, d.o.o.,
z dne 25. 5. 2005 in na podlagi 284. člena ZGD, uprava družbe Nizke gradnje d.d.
gradbeno, storitveno trgovska družba Ptuj,
sklicuje
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9. sejo skupščine
družbe Nizke gradnje gradbeno,
storitveno trgovska družba d.d., Ptuj,
Puhova ulica 6, Ptuj
Skupščina bo v ponedeljek, 11. 7. 2005
ob 12. uri, na sedežu družbe, Puhova ulica
6, Ptuj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Zapušek Mojca, za preštevalki glasov pa Rašl Elizabeta in Brenčič
Irena. Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Šoemen Andrej.
2. Ugotovitev prenehanja mandata članoma nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je Lah
Konradu in Radulovič Branku na podlagi
odstopnih izjav z dne 20. 1. 2005 prenehal
mandat v nadzornem svetu.
3. Izvolitev člana nadzornega sveta in
seznanitev skupščine družbe s članom nadzornega sveta - predstavnikom delavcev.
Predlog sklepa:
a) Za člana nadzornega sveta se izvoli Škoberne Janez do izteka mandata preostalega člana nadzornega sveta (18. 11.
2006).
b) Skupščina se seznani, da je svet delavcev kot predstavnika zaposlenih imenoval v nadzorni svet družbe Metličar Draga
do izteka mandata preostalega člana nadzornega sveta. (18. 11. 2006).
4. Odločanje o stroških sklica skupščine.
Predlog sklepa: stroške za sklic skupščine nosi družba.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja 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 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe. Popolno gradivo za skupščino je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v tajništvu direktorja vsak dan od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se ponovno sestane pol
ure kasneje. Pri ponovnem zasedanju bo
skupščina sklepčna in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Nizke gradnje d.d. Ptuj
uprava
Ob-16497/05
Na podlagi določila 8. člena Statuta
CATV – Kabelsko prenosni sistemi Murska
Sobota d.d. in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah sklicujem
12. skupščino delniške družbe
CATV Murska Sobota d.d.,
ki bo v ponedeljek, 4. julija 2005, v prostorih družbe, Lendavska ulica 29, Murska
Sobota, z začetkom ob 9. uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika skupščine v skladu z predlogom sklicatelja. Seji prisostvuje vabljena notarka.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004 v
skupnem znesku 21,862.115,69 SIT ostane
nerazporejen.
2.2. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta revizorja se za revizijo
poslovanja za leto 2005 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revizijo in poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana.
4. Potrditev celostne podobe družbe,
sprememba poslovnega naslova družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob soglasju nadzornega sveta se sprejme
in potrdi celostna podoba družbe CATV
– Kabelsko prenosni sistemi Murska Sobota d.d.
Novi poslovni naslov se glasi: Lendavska
ulica 29, Murska Sobota. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe
statuta.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so na dan 25. 6. 2005 vpisani
v delniško knjigo in ki pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred
sejo skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
na Lendavski 29 vsak delovni dan od 9. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja le-te.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna v skladu z določili statuta, uprava
skliče ponovno zasedanje istega dne pol ure
po prvem sklicu z istim dnevnim redom. Na
ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo
skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
CATV Murska Sobota d.d.
uprava družbe
Ob-16504/05
Na podlagi statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe NFD Holding, ﬁnančna družba d.d. Ljubljana, Trdinova 4
2. sejo skupščine
družbe NFD Holding, ﬁnančna družba
d.d.,
ki bo v petek, dne 15. 7. 2005, ob 10. uri
v Ljubljani, v sejni sobi družbe NFD Holding
d.d., v IV. nadstropju poslovne stavbe na
Trdinovi 4 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov ter pristojne notarke.
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Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, preštevalki glasov ter
pristojno notarko po predlogu uprave.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe
NFD Holding, ﬁnančna družba d.d., in sicer
ob seznanitvi z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo in konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe
v poslovnem letu 2004 ter podelitev nagrad
članom nadzornega sveta.
1. Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe NFD Holding, ﬁnančna
družba d.d. v poslovnem letu 2004.
2. Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta se v breme tekočih stroškov poslovanja izplača nagrada, in sicer v skupnem
znesku 6,300.000 SIT neto.
3. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic, skupaj z izključitvijo prednostne pravice delničarjev pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic.
Predlog sklepa:
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:
– zamenjave delnic družbe za delnice
manjšinskih delničarjev od družbe odvisnih
družb ter drugih družb,
– povečanja premoženja družbe,
– nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih,
– odkupa delnic s strani nadzornega sveta, uprave družbe ter zaposlenih, skladno 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.
Uprava je še pooblaščena, da tako pridobljene lastne delnice tudi umakne. Nadzorni
svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi
besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju ﬁnančnega revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2005 se imenuje
družba Pricewaterhousecoopers d.o.o.
5. Določitev plačil za delo članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Člani nadzornega sveta za opravljanje
funkcije člana nadzornega sveta prejmejo
letno plačilo za delo v višini 5.000 EUR bruto, s tem da:
– predsednik nadzornega sveta za
opravljanje funkcije prejme 150% plačila
člana nadzornega sveta,

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.
Deloza d.d. Zagorje ob Savi
uprava družbe
Aleš Kumperščak

– podpredsednik nadzornega sveta za
opravljanje funkcije prejme 125% plačila člana nadzornega sveta.
Zgoraj navedeni zneski so izraženi v bruto zneskih in se izplačajo do 15. decembra
tekočega leta, in sicer v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki velja na dan izplačila.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe NFD Holding d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe NFD
Holding d.d. v predloženem besedilu, ki je
kot priloga sestavni del tega sklepa.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo
vsi delničarji ali njihovi zastopniki, ki prijavijo
svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine pri upravi družbe tako, da le-ta prijavo
prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci so dolžni prijavi priložiti
tudi pooblastilo delničarja za udeležbo in
glasovanje na skupščini.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 10.30 na istem mestu. Na
tem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala. Delničarje oziroma njihove zastopnike prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset minut pred začetkom seje.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z letnim poročilom, konsolidiranim letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in
poročilom revizorja za leto 2004 ter spremembami in dopolnitvami statuta, je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
NFD Holding, ﬁnančne družbe d.d. na Trdinovi 4 v Ljubljani, od dneva sklica naprej
vsak delavnik med 10. in 12. uro.
NFD Holding, ﬁnančna družba d.d.
Zoran Bošković, direktor

Nasprotni predlog
Ob-16335/05
Uprava družbe Deloza d.d. Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi,
na podlagi 288. člena Zakona o gospodarskih družbah sporoča, da je delničar Marija
Ševerkar, Loke pri Zagorju 58, 1412 Kisovec, dne 6. 6. 2004, vložil nasprotni predlog
k 8. točki dnevnega reda 12. seje skupščine
družbe Deloza d.d. Zagorje ob Savi, ki bo
4. 7. 2005 v prostorih družbe, katere dnevni
red je bil objavljen v petek 3. 6. 2005 v Uradnem listu, št. 54.
Nasprotni predlog delničarja Marije Ševerkar, Loke pri Zagorju 58, 1412 Kisovec
se glasi:
12. skupščina delničarjev dne 4. 7.
2005.
8. točka dnevnega reda: Dokapitalizacija
družbe Deloza d.d.
Predlog sklepa k 8. točki dnevnega reda:
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 345,406.000
SIT. Povečanje se izvede z izdajo 80.000
novih navadnih imenskih delnic vrednosti
ene delnice 1.000 SIT za denarne vložke v
skupni nominalni vrednosti 80,000.000 SIT.
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Ob-16357/05
ETP Kranj, d.d. je sklical 8. redno sejo
skupščine delničarjev 28. junija ob 12. uri.
V zakonitem roku objavljamo
nasprotni in dopolnilni predlog
delničarja GBD d.d. Kranj
Skladno z določilom 288. člena Zakona
o gospodarskih družbah uprava družbe ETP
Kranj, d.d. objavlja:
1. Nasprotni predlog k 3. točki, 8. redne
seje skupščine delničarjev, ki bo 28. junija
2005 ob 12. uri v prostorih ETP Kranj, d.d.
in ki ga je podal delničar Gorenjska borzno
posredniška družba d.d. Kranj.
Predlog k točki 3 seznanitev skupščine z
letnim poročilom uprave o poslovanju v letu
2004 z mnenjem pooblaščenega revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila se glasi:
Skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2004 z
mnenjem pooblaščenega revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila. Skupščina družbe
ne podeli razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe ETP Kranj, d.d. in s tem ne
potrdi oziroma odobri njihovega dela v poslovnem letu 2004.
2. Predlog uvrstitve dodatne 6. točke na
dnevni red skupščine, ki ga podaja delničar
GBD d.d. Kranj z naslednjo vsebino: imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v
zadnjih 5 letih in predlogom sklepa: za posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja
posameznih poslov družbe v zadnjih 5 letih,
skladno s 67. členom Zakona o prevzemih
skupščina delničarjev ETP Kranj, d.d. imenuje družbo Constantia UHY d.o.o. Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana.
Predloga sta skupaj z obrazložitvami uvrščena med gradivo za skupščino, ki je delničarjem na razpolago skladno z objavo vabila
in statutom družbe ETP Kranj, d.d.
ETP Kranj, d.d.
uprava družbe

Objava sklepov skupščin
Ob-16036/05
Creatina, mednarodna trgovska družba
d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, objavlja
sklepe, sprejete na 9. skupščini
delničarjev, ki je bila 6. 6. 2005
1. Za nadzornika glasovanja se izvoli
Marijo Lukežič.
2.a) Ugotovi se, da skupni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004 znaša 88,262.000
SIT. Del bilančnega dobička v višini
1,185.600 SIT, kar predstavlja dividendo v
višini 40 SIT bruto na delnico, se razdeli
delničarjem.
Preostali del bilančnega dobička v višini
87,076.400 SIT ostane nerazporejen in se
prenese v naslednje leto.
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Dividende se izplačajo 15. 9. 2005 in sicer delničarjem, vpisanim v centralnem registru KDD na dan skupščine.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za delo v poslovnem
letu 2004.
3. Skupščina sprejme spremembo statuta družbe v predlaganem besedilu.
4.a) Razveljavi se sklep o pooblastilu za
nakup lastnih delnic z 8. redne skupščine
z dne 21. 6. 2004 pod 7. točko dnevnega
reda.
b) Upravo družbe se pooblasti za nakup lastnih delnic v obdobju 18 mesecev od
sprejema tega sklepa, po najnižji ceni 1.000
SIT za delnico in najvišji ceni 6.000 SIT za
delnico, pri čemer skupni nominalni znesek
odkupljenih lastnih delnic ne sme presegati
10% osnovnega kapitala.
c) Upravo se nadalje pooblasti, da lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
d) Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi
besedilo statuta z zmanjšanjem osnovnega
kapitala na podlagi umika lastnih delnic.
5. Za revidiranje poslovnih izkazov družbe za leto 2005 skupščina imenuje revizijsko hišo Ecum Revizija d.o.o., Ljubljana,
Kersnikova 6.
Creatina d.d.
direktor
Roman Pipan

Zavarovanja
SV 1183/03
Ob-16363/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1183/03 z dne
12. 6. 2003, je bilo stanovanje št. S16, v
skupni izmeri 36,15 m2, v mansardi in garaža št. G1, ki se nahajata v večstanovanjski hiši – objektu D – stoječem na parc.
št. 2057/19, 2057/20, 2057/21 in 2057/22,
vse k.o. Vič, last Simone Senica in Matjaža Jančiča iz Gotovelj, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. D-09/2003 z dne 20. 5.
2003, sklenjene s prodajalcem Nivela d.o.o.,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 48.000
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
SV 1194/03
Ob-16364/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1194/03 z dne
13. 6. 2003, je bilo enosobno stanovanje št.
10 v izmeri 28,85 m2, v 2. etaži stanovanjske
hiše Ramovševa 53, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 2099/30, k.o. Vič in parkirno mesto
št. 56, stoječe na parc. št. 2099/32, k.o. Vič,
last Tine Masterl in Marka Božiča, na podlagi prodajne pogodbe št. 39/2003 z dne
3. 6. 2003, sklenjene s prodajalcem Mijax
d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 34.300
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
SV 1225/03
Ob-16365/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1225/03 z dne
17. 6. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
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št. 84 v XII. nadstropju, v skupni izmeri
55,50 m2, s kletjo številka 84, ki se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Na Jami
št. 5, Ljubljana, stoječi na parc. št. 982/1
k.o. Spodnja Šiška, last Jerneje Maček in
Luke Ležaića, na podlagi pogodbe o prodaji
nepremičnine z dne 8. 5. 2003, sklenjene
z Marjetko Doupona Horvat in Robertom
Horvatom, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 3,500.000
SIT s pripadki in 3,500.000 SIT s pripadki.
SV 1362/03
Ob-16366/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1362/03 z dne
30. 6. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. B P 21, v pritličju JV dela objekta B, v
izmeri 54,49 m2 in s teraso površine 9 m2
(skupaj 63,39 m2) in s pripadajočo shrambo
z oznako S 21 v izmeri 5,07 m2, ki se nahaja v pritličju objekta B, stoječega na parc.
št. 16/5, k.o. Petelinje, last Maje Seršen iz
Veržeja in Gregorja Vidmarja iz Ljutomera,
na podlagi prodajne pogodbe št. 21/02 z
dne 11. 9. 2002, sklenjene s prodajalcem
Factor – leasing, d.o.o., Tivolska cesta 48,
1000 Ljubljana in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 19. 6. 2003, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,175.000 SIT s pripadki.
SV 1160/03
Ob-16367/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1160/03 z dne
11. 6. 2003, je bilo trisobno stanovanje s
kabinetom št. 28, v skupni izmeri 77,06 m2,
ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše
na naslovu Golnik 112, stoječe na parc. št.
324/4 k.o. Golnik, last Zdravka Škriljevečkega in Zdenke Škriljevečki, vsakega do
½, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
17. 4. 2003, sklenjene s prodajalcema Šteﬁco in Brankom Brajićem, zastavljeno v korist upnice Volksbank – ljudska banka d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 27.865,05 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
s pripadki.
SV 1169/03
Ob-16369/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1169/03 z dne
12. 6. 2003, je bil poslovni prostor v izmeri
66,5 m2, v nadstropju na severnem delu
poslovne stavbe na naslovu Cesta 4. maja
17, Cerknica, last dolžnika Klarić Krsta iz
Cerknice, na podlagi prodajne pogodbe št.
46404/00002/2003-KON-1 z dne 6. 6. 2003,
sklenjene z Občino Cerknica, zastavljen v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 12,000.000 SIT s pripadki.
SV 1215/03
Ob-16370/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1215/03 z dne
17. 6. 2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 17 v skupni izmeri 71,24 m2, v III.
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Trnovska 2, na parc. št. 44, 48/1, 51, 55, 56,
58, 59/1, 60/1, 60/2, 62, 63, 64/1, 64/2, 65,
66, 67 in 73 vse k.o. Trnovo, last Bolle Borisa iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 6. 1989, sklenjene s prodajalko Mladinsko knjigo Knjigarne in papirnice
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zava-

rovanje denarne terjatve v višini 6,000.000
SIT s pripadki.
SV 1260/03
Ob-16371/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1260/03 z dne
19. 6. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 2, v skupni izmeri 41,30 m2, v pritličju, s
pripadajočo kletno shrambo št. 2 v izmeri
4,50 m2, v stanovanjskem objektu v Mariboru, Borštnikova ulica 61, stoječem na parc.
št. 1376/7, k.o. Spodnje Radvanje, last dolžnice Nataše Šef, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 9. 6. 2003, sklenjene s prodajalko Doberšek Marijo, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 28.490 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, s
pripadki.
SV 1268/03
Ob-16372/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1268/03 z dne
19. 6. 2003, je bilo stanovanje S5/M/9 v
mansardi, s pripadajočo shrambo z oznako
S5/9 v kletni etaži skupne prodajne površine 54,74 m2, v objektu z oznako S5 in eno
parkirno mesto z oznako G1/36 v kletni etaži
objekta, ki leži na parc. št. 2385/2 in 2397/2
k.o. Dobrova, last Nataše Brodnik iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
022/2003 – KP DN 007 z dne 25. 4. 2003 in
aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne
17. 6. 2003, sklenjenih s prodajalcem Givo,
d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 66.752
EUR v tolarski protivrednosti, s pripadki.
SV 1278/03
Ob-16373/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1278/03 z dne
20. 6. 2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri 25,78 m2, v stanovanjski hiši Slovenska 12, Ljubljana, stoječi na parc. št. 35,
k.o. Gradišče predmestje I, last Ičić Ilijasa,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-534/92 z dne 17. 7.
1992, sklenjene s prodajalko Občino Ljubljana Center, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.030
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
SV 1281/03
Ob-16374/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1281/03 z dne
20. 6. 2003, je bilo stanovanje v stanovanjski soseski Pod Šmarno goro, z oznako
B02M1ST19, ki se nahaja v I. mansardi
objekta B02, v skupni izmeri 93,50 m2 in
shramba – klet v izmeri 9,28 m2 ter parkirno
mesto št. 126 v izmeri 11,46 m2 in parkirno
mesto št. 127 v izmeri 12,15 m2, stoječe
na parc. št. 113/1; parc. št. 113/3; parc.
št. 695/1; parc. št. 697 in parc. št. 115, vl.
št. 2699 k.o. Vižmarje, last Boruta Mlakarja iz Ljubljane in Dominike Novak Mlakar
iz Lendave, na podlagi prodajne pogodbe
št. 0300019 z dne 31. 7. 2001 in aneksa
k prodajni pogodbi, sklenjenega dne 1. 10.
2002 in aneksa št. 2 k prodajni pogodbi,
sklenjenega dne 20. 6. 2003, sklenjenih s
prodajalcem Interdom nepremičnine d.d.,
Kolodvorska ulica 7, Ljubljana ter dveh izbrisnih dovoljenj z dne 19. 6. 2003 in enega
izbrisnega dovoljenja z dne 20. 6. 2003, za-
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stavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,980.000 SIT s pripadki
in za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,320.000 SIT s pripadki.
SV 1325/03
Ob-16375/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1325/03 z dne
26. 6. 2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje v skupni izmeri 75,25 m2, ki se nahaja v
stanovanjskem bloku v soseski 111/2, Črnuška gmajna, Polanškova 18, Črnuče, ki stoji
na parc. št. 245/1, 245/2, 246, 247/1, 247/9
in 247/12, katastrska občina Črnuče = »«
»« »Okrajnega sodišča pod vl. št. k. o., » ,
last Gašperja Vovka iz Ljubljane in Karmen
Penca iz Trebnjega, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 4. 2003, sklenjene s
prodajalko Darjo Mihalič, Polanškova 18,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000
SIT s pripadki.
SV 1324/03
Ob-16376/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1324/03 z dne
26. 6. 2003, sta bili dvosobno stanovanje v
skupni izmeri 79,20 m2, v I. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Za jezom 5
v Tržiču, stoječem na parc. št. 414/6, vl. št.
335 k.o. Tržič, last zastavitelja Franca Kodra
iz Tržiča, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 17. 12. 1991,
sklenjene s prodajalko Občino Tržič in trisobno stanovanje št. 2, s površino 74,10 m2,
ki leži v pritličju večstanovanjskega bloka na
naslovu Mlakarjeva 22, 4000 Kranj, ki stoji
na parc. št. 946/9, vl. št. 1907 k.o. Kranj, last
zastavitelja Dušana Šinkovca iz Kranja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 7.
2000, sklenjene s prodajalko Mirjano Ladan
iz Kranja, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15,000.000
SIT s pripadki.
SV 1326/03
Ob-16377/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1326/03 z dne
20. 6. 2003, je bilo trisobno stanovanje s
pripadajočim kletnim prostorom v skupni izmeri 66,54 m2, ki se nahaja v III. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Trg talcev
8, Kamnik, stoječega na parc. št. 368/90,
k.o. Kamnik, last Borisa Pinčiča, na podlagi
darilne pogodbe z dne 3. 6. 2002, sklenjene
z darovalcem Ivanom Pinčičem, zastavljeno
v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 43.000 EUR, v tolarski
protivrednosti, po srednjem tečaju Banke
Slovenije s pripadki.
SV 1360/03
Ob-16378/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1360/03 z dne
30. 6. 2003, je bilo stanovanje. št. 3, v izmeri
34,84 m2, ki se nahaja v prtličiju stanovanjske hiše na naslovu Medvedova 31, stoječe
na parc. št. 1091 (pred prenumeracijo parc.
št. 128/4) Spodnja Šiška, last Jane Grilc iz
Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 4. 6. 2003, sklenjene s prodajalko Majdo Lukežič, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,500.000
SIT s pripadki.

SV 1130/03
Ob-16379/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1130/03 z dne
6. 6. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št.
10 v izmeri 51,91 m2, balkonov V in Z v
izmeri 10,52 m2, kletne shrambe v izmeri
5,27 m2 in odprtega parkirnega mesta v izmeri 11,25 m2, ki se nahaja v stanovanjskem
bloku SB-3 na Primšarjevi 17 v Cerknici,
stoječem na parc. št. 2262/6 k.o. Cerknica,
last Martina Korošca, Grahovo 001 A, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 19/03 z
dne 25. 3. 2003, sklenjene s prodajalcem
Gradišče d.o.o. Cerknica, Cesta 4. maja
80, Cerknica in zemljiškoknjižnega dovolila
z dne 3. 6. 2003, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,800.000 SIT s pripadki.
SV 1364/03
Ob-16380/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1364/03 z dne
30. 6. 2003, je bilo stanovanje št. 13 v izmeri
68,05 m2, v mansardi stanovanjske stavbe
na Vurnikovi 8 v Ljubljani, stoječe na parceli št. 1796/119 k.o. Bežigrad, last Tjaše
Mahkovec in Uroša Gorenca iz Ljubljane,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 5.
1990, sklenjene s prodajalcem SCT n.sol.
o., Ljubljana, Titova 38, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,390.000 SIT s pripadki.
SV 1376/03
Ob-16381/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka iz Ljubljane, opr. �t. SV 1376/03 z dne 30. 6. 2003, je bilo dvosobno
stanovanje št. 4 v stolpiču H-7-8 na terasi,
v izmeri 58,92 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Ulica Bratov Učakar
118, Ljubljana, stoječi na parc. št. 2219/8,
k.o. Zgornja Šiška, last Alojzija Šubica iz
Ljubljane, na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z
dne 30. 5. 2003, sklenjene s prodajalcem Ingrad Koncern d.d., Lava, Celje, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,100.000 SIT s pripadki.
SV 1377/03
Ob-16382/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1377/03 z dne
30. 6. 2003, je bilo stanovanje št. 1, v tlorisni
velikosti stanovanjske površine 41,92 m2, s
pripadajočimi kletno shrambo št. 2 v izmeri
5,27 m2, zunanjo teraso v izmeri 14,86 m2,
atrijem v izmeri 19,53 m2 in nepokritim parkirnim mestom št. 7, ki se nahaja v nizkem
pritličju večstanovanjskega objekta št. 46,
na naslovu Stanežiče 127, stoječega na
parc. št. 44/4, vložek št. 1526 k.o. Stanežiče, last dolžnikov Špele Dolinar iz Ljubljane
in Andreja Lačna iz Raven na Koroškem,
na podlagi prodajne pogodbe št. 46-1 z dne
2. 6. 2003, sklenjene s prodajalcem AB Invest d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnikov ter do solidarne porokinje in plačnice Vide Dolinar, v višini tolarske protivrednosti 34.290 EUR po srednjem tečaju Banke
Slovenije, s pripadki.
SV 1752/03
Ob-16383/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1752/03 z dne
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26. 8. 2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 3 v izmeri 43 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stavbe na naslovu Plešičeva 23,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 1199, k.o.
Dravlje, last dolžnika Bogdana Kvara in zastaviteljice Gordane Kvar iz Velenja, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 7. 2003 in
aneksa k njej z dne 1. 8. 2003, sklenjenih s
prodajalcem Portfelj d.o.o. Brod 7, Logatec,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,600.000 SIT s
pripadki.
SV 1542/03
Ob-16384/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1542/03 z dne
21. 7. 2003, je bilo stanovanje št. 21, v skupni izmeri 44,06 m2, v 4. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Kajuhova 34a,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 870/4, 871/2,
872/2 in 869/2 (prej 871) k.o. Moste, last
Karmele Karajko iz Ljubljane, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 12. 2002,
sklenjene s prodajalcem Nebojšo Solakom, zastavljeno v korist upnice Volksbank
– Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.500 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, s pripadki.
SV 1785/03
Ob-16385/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1785/03 z dne
28. 8. 2003, je bilo stanovanje št. 4 v izmeri
78,47 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Kidričeva 47a,
Kranj, stoječe na parc. št. 893/3, k.o. Kranj,
last dolžnika Romana Turšiča in zastaviteljice Medine Turšič iz Medvod, vsakega do
ene polovice celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 18. 8. 2003, sklenjene v obliki notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 953/2003, sklenjene s
prodajalcem Portfelj podjetje za upravljanje
s premoženjem, d.o.o., Logatec, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 14,300.000 SIT s pripadki.
SV 1956/03
Ob-16386/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1956/03 z dne
22. 9. 2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 34, v izmeri 65,99 m2, v VIII. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Tržaška cesta 51a, ki stoji na parceli št.
783/27 k.o. Vič = »« »« »Okrajnega sodišča
pod vl. št. k. o., » , last dolžnice Ljubice Jelušič in Kazelj, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 25. 8. 2003, sklenjene s prodajalko
Radmilo Milačič iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6,000.000 SIT s pripadki.
SV 1965/03
Ob-16387/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1965/03 z dne
23. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 27, v 6.
nadstropju s shrambo in garažo v kleti, v
skupni izmeri 93,21 m2, v stanovanjskem
bloku na naslovu Grablovičeva 26, Ljubljana, stoječem na parc. št. 58/3, 70, 59/1, 68
in 67, k.o. Šentpeter, last dolžnika in dolžnice, vsakega do ene polovice, na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 31. 7.
2003, sklenjene s prodajalcem Antonom Žitkom, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
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ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 5,100.000 SIT
s pripadki in 900.000 SIT s pripadki.
SV 1994/03
Ob-16388/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1994/03 z dne
25. 9. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
11, v izmeri 77,36 m2, v II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Trnovska 10,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 7/4, k.o. Trnovsko predmestje = »« »« »Okrajnega sodišča pod vl. št. k. o., » , last dolžnikov
Andreje Majerle in Mirana Brvarja iz Ljubljane, vsakega do ene polovice celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 7.
2003 in dodatka h kupoprodajni pogodbi z
dne 24. 9. 2003, sklenjenih s prodajalko Zlato Ermenc iz Ljubljane, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v
višini 5,000.000 SIT s pripadki in 7,000.000
SIT s pripadki.
SV 2008/03
Ob-16389/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2008/03 z dne
26. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 31, v izmeri 82,42 m2, v III. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Preglov trg 10,
stoječega na parc. št. 1158, 1155/1, 1161,
1162/1, 1160/4, 1159/1, vse k.o. Moste in
na parc. št. 1052/5, k.o. Fužine, last zastaviteljev Stojana in Borke Palačković, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 6.
1999, sklenjene s prodajalcema Teodoro in
Lucijanom Podkrajškom, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d., Glavna podružnica
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika Borel, d.o.o., Ljubljana, v višini
5,000.000 SIT s pp.«
SV 2478/03
Ob-16390/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2478/03 z dne
27. 11. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
35, v izmeri 80,45 m2, v IV. nadstropju stanovanjske zgradbe v Ljubljani, Beblerjev trg
9, ki stoji na parc. št. 1/55, k.o. Nove Jarše,
last Plavec Janeza in Brigite iz Ljubljane,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 7.
1995, sklenjene s prodajalko Darinko Georgijev iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 31.800
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
SV 726/05
Ob-16397/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 726/05 z dne 5. 5.
2005, je bilo dvosobno stanovanje št. 6/I,
v izmeri 52,30 m2, v 1. nadstropju na južni
strani in klet v izmeri 5 m2, v stanovanjski
hiši Milčinskega ulica 73/A, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 198/2, k.o. Spodnja
Šiška, last kreditojemalke Polone Zorko iz
Ljubljane in solidarnega poroka Tomaža
Anžurja iz Ljubljane, vsakega do ½, na
podlagi prodajne pogodbe št. ST-1/05 z
dne 6. 5. 2005, sklenjene s prodajalcem
Litostroj Holding, d.d. v stečaju, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. v višini 64.435 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan
plačila s pp.
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SV 363/05
Ob-16398/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 363/05 z dne 16. 3.
2005, je bilo stanovanje št. 8, v skupni izmeri 42,19 m2, v stanovanjski hiši Prušnikova
ulica 15, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št.
926/9, k.o. Šentvid, last zastaviteljice Marije
Šalić iz Ljubljane, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 04/04-466-717/92 z dne
13. 1. 1992, sklenjene s prodajalko Občino
Ljubljana – Šiška, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve do dolžnika Roberta Šalića iz Ljubljane v višini 64.200
CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila s pp.

SV 509/05
Ob-16402/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 509/05 z dne 6. 4.
2005, je bilo dvosobno stanovanje z 2 kabinetoma št. 19 v skupni izmeri 73,39 m2, v 4.
nadstropju večstanovanjske hiše v Ljubljani,
Celovška cesta 143, na parc. št. 640, k.o.
Zgornja Šiška, last dolžnice Jožice Slavke
Sterlekar iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 2002, sklenjene s prodajalko Marijo Kandus iz Ljubljane,
zastavljeno v korist upnice Lili Mihelčič iz
Vira, zaradi zavarovanja denarne terjatve
v višini tolarske protivrednosti 6.120 EUR,
po prodajnem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, s pp.

SV 398/05
Ob-16399/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 398/05 z dne 21. 3.
2005, je bilo triinpolsobno stanovanje št. 16,
v 3. nadstropju, v izmeri 116,51 m2, v objektu C, shramba št. CS16 v 2. kleti, v izmeri
5,09 m2, garažni boks št. CG16 v 2. kleti, v
izmeri 19,98 m2 in parkirno mesto št. BP4 v
2. kleti, v izmeri 12,36 m2, vse v stanovanjskem objektu na naslovu Železna cesta 10A,
1000 Ljubljana, stoječem na parc. št. 1762/3,
1761/6, 1763/2, 1762/8, 1762/7 in 1765, vse
katastrska občina Bežigrad, last kreditojemalca Igorja Koprivnikarja in solidarne porokinje Mojce Černelč Koprivnikar, na podlagi prodajne pogodbe št. 082/04 – R3/R4
z dne 2. 2. 2005, sklenjene s prodajalcem
SCT Stanovanjski inženiring d.o.o. Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 181.100 CHF, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS
na dan plačila s pp.

SV 519/05
Ob-16403/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 519/05 z dne 7. 4.
2005, je bilo stanovanje št. 8 v izmeri 53,25
m2, v 2. nadstropju, s pripadajočo kletno
shrambo št. 8 v izmeri 0,66 m2, v stanovanjskem bloku na naslovu Ulica 28. maja
73, Ljubljana, stoječem na parc. št. 1172/8,
k.o. Dravlje, last dolžnikov Antona in Nataše Donkovac iz Ljubljane, vsakega do ½,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
4. 4. 2005, sklenjene s prodajalcem Francem Smrdeljem iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljane v višini 155.406 CHF, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan
plačila s pp.

SV 424/05
Ob-16400/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 424/05 z dne 24. 3. 2005,
je bilo petsobno stanovanje v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe Resljeva 7, Ljubljana,
s pripadajočim balkonom in kletjo v zidanem
objektu, v skupni izmeri 157,86 m2, vse stoječe na parc. št. 2508, 2507 in 2506, k.o.
Tabor, last zastaviteljic Jolande Lučič Beus in
Sare Beus iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3. 2005, sklenjene
s prodajalcema Romanom Mihičem in Katjo
Orehek Mišič iz Ljubljane, zastavljeno v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
zaradi zavarovanja denarne terjatve do kreditojemalca Petra Beusa iz Ljubljane, v višini
61,328.000 SIT s pp.
SV 467/05
Ob-16401/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 467/05 z dne
31. 3. 2005, je bilo triinpolsobno stanovanje
št. C19, v 4. nadstropju v izmeri 116,76 m2, s
shrambo št. CS19 v 1. kleti v izmeri 5,04 m2,
parkirnim boksom št. CG19 v 1. kleti v izmeri
19,54 m2 in parkirnim mestom št. 35 v 1. kleti,
v izmeri 12,36 m2, na naslovu Železna cesta
10A, Ljubljana, na parc. št. 1762/3, 1761/6,
1763/2, 1762/8, 1762/7 in 1765, vse k.o. Bežigrad, last Aleksandra in Slavice Meze iz
Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe št.
088/04 – R3/R4 z dne 21. 12. 2004, sklenjene s prodajalcem SCT Stanovanjski inženiring d.o.o. Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice NLB d.d., zaradi zavarovanja denarne
terjatve do kreditojemalca Aleksandra Mezeta v višini 100.000 EUR s pp.

SV 568/05
Ob-16404/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 568/05 z dne 14. 4.
2005, je bilo stanovanje št. NII.23 v skupni
izmeri 96,27 m2, v 2. nadstropju, 2 parkirni
mesti št. 5 in št. 51 v kletnem garažnem delu
ter 1 zunanje parkirno mesto, vse v oziroma
pred stanovanjsko poslovnim objektom Tržaška cesta 87, 1000 Ljubljana, stoječim na
parc. št. 1687/11, parc. št. 1686/1, parc. št.
1686/4, parc. št. 1687/1, parc. št. 1687/7,
parc. št. 1687/8 in parc. št. 1687/9, vse k.o.
Vič, last dolžnika Merilo Inženiring d.o.o.,
Ptuj, na podlagi prodajne pogodbe št. P
04/0062 z dne 25. 10. 2004 in aneksa z
dne 7. 12. 2004, sklenjenih s prodajalcem
Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko podjetje, zastavljeno v korist upnika LHB Finance
d.o.o. Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 48,000.000 SIT s pp.
SV 595/05
Ob-16406/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 595/05 z dne 18. 4.
2005, je bila nepremičnina id. št. 00341/031
– stanovanje št. 31, v 4. nadstropju v izmeri
24,50 m2, s pripadajočo shrambo št. 15, ki
je posamezni del stanovanjske stavbe Andreaševa ulica 8, 1000 Ljubljana, stoječe
na parc. št. 58/4, k.o. Zgornja Šiška, last
Valerije Cvernjak iz Ljubljane, na podlagi
kupoprodajne z dne 23. 3. 2005, sklenjene
s prodajalcema Savom in Jeleno Rikić iz
Ljubljane, zastavljeno v korist zastavne upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
43.640 EUR s pp.
SV 600/05
Ob-16407/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 600/05 z dne 18. 4.
2005, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
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9 v izmeri 53,70 m2, v 4. nadstropju, stan.
stavbe Polanškova ulica 12, 1000 Ljubljana,
stoječe na parc. št. 244/40, k.o. Črnuče, last
zastaviteljice Metke Isajlovič, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-536/91
z dne 14. 11. 1991 in aneksa h kupoprodajni
pogodbi št. 0403-S-36/1-536/91 z dne 31. 5.
2004, sklenjenih s prodajalko Republiko
Slovenijo, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. do solidarnih kreditojemalcev Katarine Nemec in Mihe Tozona
iz Ljubljane, v višini 108.733 CHF, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan
plačila s pp.

SV 451/05
Ob-16485/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 451/05 z dne 3. 6.
2005, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 5 v skupni izmeri 63,14 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske
stavbe v Vuhredu, Vuhred 47, ki je do celote
last Aleša Morija, stan. Trubarjeva ulica 10,
Muta, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
362-23/92-4, z dne 14. 9. 1992, aneksa h
kupoprodajni pogodbi št. 362-23/92-4, z dne
28. 7. 1997 in kupoprodajne pogodbe z dne
31. 5. 2005, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, 1870572,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Aleša Morija, Trubarjeva ulica 10, Muta, v
višini 30.000 EUR v tolarski protivrednosti
po prodajnem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.

SV 615/05
Ob-16408/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 615/05 z dne 20. 4.
2005, je bilo stanovanje št. 1 v skupni izmeri
42,94 m2, v kleti stanovanjske hiše Beethovnova 14, Ljubljana, stoječe na parc. št.
2860, k.o. Ajdovščina, last zastavne dolžnice Tanje Praprotnik iz Ljubljane, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 4. 2005,
sklenjene s prodajalcem Klemnom Cesarjem iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
zaradi zavarovanja terjatve v višini 71.275
CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila s pp.
SV 755/05
Ob-16409/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 755/05 z dne
16. 5. 2005, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 30, v skupni izmeri 56,09 m2, v
2. nadstropju stanovanjskega bloka Tugomerjeva 12, 1000 Ljubljana, stoječega na
parc. št. 557/17, k.o. Zgornja Šiška, last
zastavne dolžnice Marije Juriševič iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z dne
10. 5. 2005, sklenjene s prodajalcem Joškom Dolinarjem iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, zaradi zavarovanja terjatve v višini 38.800 CHF v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS na dan plačila s pp.
SV 788/05
Ob-16410/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 788/05 z dne
20. 5. 2005, je bilo stanovanje št. 1, nadstropje K, v izmeri 90,5 m2, v stanovanjski hiši Koroška 2, Ljubljana, na parc. št.
327, k.o. Bežigrad, last zastavnega dolžnika
Damjana Vidmarja iz Ljubljane, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 3.o.-938-101/92 z dne 16. 3. 1992, sklenjene z ŽG – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, zastavljeno v korist upnika Slavka
Šteblaja iz Ljubljane, zaradi zavarovanja posojilne terjatve v višini tolarske protivrednosti 87.600 EUR, po prodajnem tečaju SKB
banke d.d., Ljubljana, s pp.
SV 809/05
Ob-16411/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 809/05 z dne
24. 4. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
št. 67 v skupni izmeri 57,34 m2, v 9. nadstropju stanovanjskega bloka Jamova c.
48, Ljubljana, stoječega na parc. št. 7911/2,
801/2 in 810/2, k.o. Vič, last zastavnega
dolžnika Gregorja Težaka iz Ljubljane, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 3.
2002, sklenjene med prodajalko Veterinarsko zbornico Slovenije ter kupcema Ružico

Boškić in Gregorjem Težakom in sporazuma
o razdelitvi skupnega premoženja v smislu
drugega odstavka 58. člena ZZZDR, opr. št.
SV 791/05 z dne 23. 5. 2005, sklenjenega
med Ružico Boškić in Gregorjem Težakom,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja terjatve v višini 64.840 CHF v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan
plačila s pp.
SV 810/05
Ob-16412/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 810/05 z dne 24. 4.
2005, je bilo dvosobno stanovanje št. 3, v
izmeri 42,12 m2, v mezzaninu, shramba št.
DS3, v izmeri 6,11 m2, v 2. kleti in parkirno
mesto št. DP3, v izmeri 13,51 m2, v 2. kleti,
vse v stanovanjskem objektu Železna cesta 10, 1000 Ljubljana, stoječem na parc.
št. 1762/3, 1761/6, 1763/2, 1762/8, 1762/7
in 1765, vse katastrska občina Bežigrad,
last zastavnega dolžnika Iztoka Podbregarja iz Ljubljane in zastaviteljice Mojce Ferjančič Podbregar iz Postojne, vsakega do
½, na podlagi prodajne pogodbe št. 105/05
– R3/R4 z dne 21. 4. 2005, sklenjene s prodajalcem SCT Stanovanjski inženiring d.o.o.
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi
zavarovanja terjatve v višini 89.300 CHF,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS na dan plačila s pp.
SV 276/05
Ob-16413/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 276/05 z dne
25. 2. 2005, je bilo stanovanje št. 3, v izmeri
64 m2, ident. št. 6004-005, s kletjo v izmeri
2,45 m2, ident. št. 6004-006, Šišenska ulica
2, 1000 Ljubljana, last dolžnika Aleša Beceleta iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 10. 12. 2004, sklenjene s
prodajalko Milko Miloradović Volk, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v višini 32.248 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan
plačila s pp.
SV 495/05
Ob-16414/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek
iz Domžal, opr. št. SV 495/05, je bila garsonjera št. 1 v izmeri 28,70 m2, v pritličju
stanovanjsko poslovnega bloka na naslovu
Vegova 1, Moravče, ki stoji na parceli št. 6/1,
pripisani zemljiškoknjižnemu vložku št. 227,
k.o. Moravče, in s pripadajočim ustreznim
solastniški delež na skupnih prostorih delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču
stanovanjske stavbe, zastavljena v korist
banke, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 58.748 CHF s pp.
SV 656/2005
Ob-16484/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 656/2005 z dne
2. 6. 2005, je poslovni prostor v pritličju in
klet v skupni izmeri 168,64 m², v objektu v
Mariboru, Glavni trg 2, ki stoji na parc. št.
1982 k.o. Maribor Grad, last Infonet Media
d.d., na temelju prodajne pogodbe z dne
24. 5. 2005, zastavljen v korist NLB d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
175.000 EUR s pp, plačljive v EUR ali v
tolarski protivrednosti.
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SV 613/05
Ob-16486/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 613/05 z dne 6. 6. 2005,
je bilo trisobno stanovanje z oznako A 2.4
v izmeri 78,34 m2, v drugem nadstropju s
pripadajočo kletno shrambo z oznako KS
A 7 velikosti 7,3 m2, v prvi kletni etaži ter
parkirno mesto z oznako PM018 velikosti
13,25 m2, v prvi kletni etaži v skladu s tlorisom v merilu 1:100, ki je priloga prodajni
pogodbi št. 10/2003 z dne 30. 10. 2003;
stanovanje se nahaja v stavbi, z naslovom
Koper, Beblerjeva ul. št. 3, ki stoji na par. št.
253/4, k.o. Semedela, last Tetičkovič Danila, lastnine pridobljene na podlagi prodajne
pogodbe št. 10/2003 z dne 30. 10. 2003 in
dovolila z dne 29. 11. 2004, zastavljeno v
zavarovanje terjatve upnice do dolžnice Antikor – Tetičkovič Danilo s.p., m.š. 5189262,
v višini 20,000.000 SIT glavnice, z obrestno
mero v višini 7,8% letno, s končnim rokom
vračila 25. 11. 2005, v korist upnice delniške
družbe Deželna banka Slovenije d.d., m.š.
5349907, s sedežem v Ljubljani, Kolodvorska ul. 9.
SV 91/05
Ob-16487/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 91/05 z dne 7. 6. 2005, je
bilo stanovanje št. 2 s pripadajočo kletjo, v
skupni izmeri 86,48 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 10, stoječi
na parc. št. 189/1, vpisani pri vl. št. 962
k.o. Jesenice, last zastavitelja Aljoše Krupenka, Ulica Staneta Bokala 10, Jesenice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
24. 4. 2004, sklenjene z Marjanom Mikcem
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnika
Elektronček, podjetje za razvoj elektronike,
d.o.o., matična št. 5330840, s sedežem v
Mengšu, Gorenjska cesta 23, v zavarovanje denarne terjatve v skupnem znesku
45.530,89 EUR.
SV 728/2005
Ob-16488/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 728/2005 z dne
31. 5. 2005, je bila nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 19-21 v skupni izmeri 84,93
m2, v I. nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Jezdarska ulica 8, zgrajenega na parc. št. 1097, sedaj pripisani
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pri vl. št. 2088 k.o. Tabor, ki je last dolžnice in zastaviteljice Gabrijele Čeh, EMŠO
1103960505198, stanujoče Kamnica, Cesta
v Rošpoh 115A, do celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 16. 3. 2005,
s prodajalko Ljubico Petreski, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13,000.000 SIT s pripadki.

1994, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno
odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Jožefa
in Majde Točaj, oba stanujoča Štrihovec
52, Štrihovec, Šentilj v Slov. goricah, v višini 20.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

SV 737/2005
Ob-16489/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 737/2005 z dne 2. 6.
2005, sta bili nepremičnini, štirisobno stanovanje št. C9 z oznako SC 1N-9 v 1. nadstropju, v izmeri 82,80 m2, z balkonom v izmeri 5,61 m2 in pomožnim prostorom – kletno shrambo št. C9a, pripisano pri vl. št. k.o.
Tezno in parkirno mesto št. 23, pripisano pri
vl. št. k.o. Tezno, ki sta last dolžnika in zastavitelja Matko Vojka, EMŠO 2005959500419,
stanujočega Maribor, Glavni trg 5, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe št. Te-7/2005
z dne 4. 5. 2005, zastavljeni v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pripadki.

SV 562/05
Ob-16554/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
opr. št. 562/05 z dne 8. 6. 2005, je bil poslovni prostor št. 1, v izmeri 16,24 m2, ki
se nahaja v pritličju stavbe v Ljubljani, Neubergerjeva ulica 11, na parc. št. 1761/13,
k. o. Bežigrad, ki je v lasti družbe Sivec,
investicije, marketing in izobraževanje,
d.o.o., 1290 Grosuplje, Prešernova cesta
82 (matična številka 1923234), na podlagi
prodajne pogodbe med prodajalcem Markom Grafenauerjem in kupcem – zastaviteljem, sklenjene v notarskem zapisu notarja
Jožeta Dernovška, opr. št. SV 1334/04 z
dne 9. 12. 2004, zastavljen v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Ljubljana,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, 1000
Ljubljana (matična številka 1430564), za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije z obrestmi po letni
obrestni meri, sestavljeni iz šest mesečnega
Euriborja in pribitka v višini 4%, v 120 zaporednih mesečnih anuitetah, ki zapadejo v
plačilo vsakega 1. dne v mesecu, od katerih
prva zapade v plačilo dne 1. 8. 2005, zadnja
pa dne 1. 7. 2015.

SV 415/05
Ob-16552/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 415/05, zastavitelj
izrecno izjavlja ter soglaša, da na podlagi
določb SPZ ustanavlja zastavno pravico z
zaznambo neposredne izvršljivosti, in sicer
Mencin Jože, EMŠO 2103954500250, stanujoč Cankarjeva ul. 17, 4240 Radovljica,
dovoljuje, da se za zavarovanje terjatve po
tej listini SV 415/05, v znesku 48.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR, skupaj z obrestno
mero 4,35%, ki je sestavljena iz 12-mesečnega Euriborja in pribitka 2,15%, pri čemer
dolžniku zapade obveznost v plačilo v 240
mesečnih anuitetah v višini 303 EUR, anuitete zapadejo v plačilo zadnji dan v mesecu, prva mesečna anuiteta zapade dne
31. 7. 2005, zadnja pa dne 30. 6. 2025, pri
njegovi nepremičnini – stanovanju št. 4 v
izmeri 68,84 m2, v prvem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Cankarjeva
ulica 17, Radovljica, ki stoji na parc. št. 493.
ES in 316/5, obe pripisani pri vl. št. 1289
k.o. Radovljica, s sorazmernim solastninskim deležem na skupnih prostorih, objektih in napravah večstanovanjske hiše ter
funkcionalnega zemljišča in dovoljuje, da se
pri navedenem stanovanju v C listu vknjiži
hipoteka ter neposredna izvršljivost terjatve, vse v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana,
MŠ 5446546.
SV 464/05
Ob-16553/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora opr. št. SV 464/05 z dne 6. 6.
2005, je nepremičnina, dvosobno stanovanje s kabinetom in pritiklinami v izmeri 69,11
m2, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske hiše Štrihovec 52, Štrihovec, stoječe
na parc. št. 267/4, k.o. Štrihovec, ki je last
Jožefa in Majde Točaj, oba stanujoča Štrihovec 52, Štrihovec, Šentilj v Slov. goricah,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 29. 4.

SV 659/2005
Ob-16574/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 659/2005 z dne 3. 6.
2005, je enosobno stanovanje z oznako A0/7,
ident. št. 20, v skupni izmeri 70,50 m², s kletjo
št. 20A, Makedonska 43, Maribor, ki stoji na
parc. št. 2664/1 k.o. Pobrežje, zastavljeno v
korist Probanke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 43/2005
Os-15978/05
I. To sodišče je dne 19. 5. 2005 ob 11.45
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Štefanija
Mlinar s.p., Bar na Gmajni, Radmirje 43,
Ljubno ob Savinji z dne 16. 5. 2005 in je
dne 2. 6. 2005 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Štefanija Mlinar s.p.,
Bar na Gmajni, Radmirje 43, Ljubno ob Savinji
(matična številka: 1669869, davčna številka:
88873625).
Odslej se ﬁrma glasi: Štefanija Mlinar s.p.,
Bar na Gmajni, Radmirje 43, Ljubno ob Savinji
(matična številka: 1669869, davčna številka:
88873625) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p. Arja vas 1, Prebold, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis začetka stečajnega postopka v pristojni register
samostojnih podjetnikov.
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 TRR 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42153-7110006-0043505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. septembra 2005 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 2. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 6. 2005
St 36/98
Os-15979/05
To sodišče v stečajnem postopku stečajnega dolžnika Emko Girak, Podjetje za projektiranje in izdelavo žičnic d.o.o., Luče 69,
Luče ob Savinji – v stečaju razpisuje narok
za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase, ki bo dne 13. julija 2005 ob 9.
uri v sobi št. 106/I Okrožnega sodišča v Celju,
Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 193. člena ZPPSL naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno razdelitev znaša 12,645.897,82 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev znaša 2,97%.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve –
I. št. 208) na oglasni deski stečajne pisarne
Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22,
Celje, med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 6. 2005
St 160/2004
Os-15980/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 160/2004 sklep z dne 1. 6. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Avtoprevozništvo, Martin Dobnik s.p., Nove trate 23, Mozirje – v stečaju (matična številka:
5568771, ID št. za DDV: SI37684264), se zaključi v skladu z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Avtoprevozništvo,
Martin Dobnik s.p., Nove trate 23, Mozirje – v
stečaju (matična številka: 5568771, ID št. za
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DDV: SI37684264), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 6. 2005

Trbovlje, davčna številka: 45650446 in zaradi
neobstoja stečajne mase stečajni postopek
takoj zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2005

St 68/2004
Os-15981/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 68/2004
z dne 25. 5. 2005 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Muhvič & Co., družba za
storitve in trgovino, k.d., Rupa 25, Kranj,
matična št.: 1527932, šifra dejavnosti: 51.170,
davčna številka: 78937272 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 25. 5. 2005
St 211/2004
Os-15982/05
To sodišče je s sklepom St 211/2004 z dne
26. 5. 2005 odredilo izročitev prodane pravne
osebe Turgo turistični gostinski inženiring
in consulting, d.o.o. Ljubljana, Dalmatinova 2, matična številka: 5280419, šifra dejavnosti: 74.203, davčna številka: 7346711, kupcu
Rastko Alešu, Šibeniška 12, Ljubljana.
Stečajni postopek zoper prodano pravno
osebo Turgo turistični gostinski inženiring in
consulting, d.o.o. Ljubljana, Dalmatinova 2 – v
stečaju, se ustavi.
Stečajni postopek zoper stečajno maso
se ne nadaljuje, saj dolžnik nima stečajne
mase.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni od dneva te objave.
Pri registrskem vložku 061/10200800 se
odreja izbris vseh vpisov v zvezi s stečajnim
postopkom in vpis kupca: Rastko Aleš, Šibeniška 12, Ljubljana, kot ustanovitelja.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2005
St 255/2004
Os-15983/05
To sodišče je s sklepom St 255/2004 dne
20. 5. 2005 zavrnilo predlog za prisilno poravnavo in ustavilo postopek prisilne poravnave
ter začelo stečajni postopek nad dolžnikom
B.A.J. Contact Podjetje za komercialne
posle pri uresničevanju funkcije blaga in
storitev, izvoz in uvoz, inženiring, turizem
in prevozništvo, d.o.o., Ljubljana, Jakčeva
2, Ljubljana, matična številka 5575834, šifra
dejavnosti 52.473, vložna številka 11646700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup, Čufarjeva 1, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo,
da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu
RS. 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).
Upnikom, ki so svoje terjatve pravočasno
prijavili že v postopek prisilne poravnave, ni
potrebno ponovno prijavljati istih terjatev še
v stečajni postopek, ker bodo upoštevane že
podane prijave v postopek prisilne poravnave.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 9. 2005 ob 10.45 v sobi 363/III, tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 20.
5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2005
St 7/2005
Os-15984/05
To sodišče je s sklepom St 7/2005 dne 27.
5. 2005 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Nogometni klub GPG, Grosuplje, Ob
Grosupeljščici 19, matična številka 5109230,
davčna številka 87000717.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Edo Rozman, Tacenska c. 36, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v register pri Upravni enoti Grosuplje, Referat za upravno notranje zadeve.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo likvidacijski masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 27. 9. 2005 ob 10.30 v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, IX. nadstropje,
sejna soba.
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 78/2005
Os-15985/05
To sodišče je s sklepom St 78/2005 dne
27. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom ITA družba za trgovino z živilskimi
in neživilskimi proizvodi, Ljubljana, d.o.o.,
Pečinska 10, Ljubljana, matična številka:
5325196, davčna številka: 38678683, številka dejavnosti: 51.900.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi
Varanelli iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo,
da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je
treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 27. 9. 2005 ob 10. uri v prostorih tukajšnjega sodišča na Slovenski c. 41, v sejni sobi
v 9. nadstropju.
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 290/2004
Os-15986/05
To sodišče je s sklepom St 290/2004 dne
30. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Simeunić Barbara s.p., Opekarna 27,

Stran

St 96/2005
Os-15987/05
To sodišče je s sklepom St 96/2005 dne
27. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom TABB d.o.o., Trgovina, izvoz - uvoz,
Šmartinska 106, Ljubljana, matična številka:
5917816, davčna številka: 93796986.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Uroš Ilič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo,
da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je
treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 27. 9. 2005 ob 10.15 v prostorih tukajšnjega sodišča na Slovenski c. 41, v sejni sobi
v 9. nadstropju.
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 80/2004
Os-15988/05
To sodišče je s sklepom St 80/2004 dne
27. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Žima Storitve d.d., Trpinčeva
108, Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2005
St 296/2004
Os-15989/05
To sodišče je s sklepom St 296/2004 dne
26. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Zadravec Dušan s.p., Belokranjska
8, Ljubljana, matična številka 1028731, šifra
dejavnosti 55.301, davčna številka 93177488
ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2005
St 147/2001
Os-15990/05
To sodišče Tavčarjeva 9, v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom IMP TEN Tovarna elektroenergetskih naprav d.d., Vojkova c. 58, Ljubljana, ki se vodi pod opr. št.
St 147/2001 razpisuje narok za obravnavanje
predloga za ustavitev postopka, ki bo dne
13. 7. 2005 ob 12. uri v prostorih tukajšnjega
sodišča, Slovenska 41, IX. nadstropje, sejna
soba.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2005
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St 81/2003
Os-15991/05
To sodišče je s sklepom St 81/2003 dne
26. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Boris Zalokar s.p. – v stečaju,
Obrtniška c. 15a, Ljubljana, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2005
St 189/2004
Os-15992/05
To sodišče je s sklepom St 189/2004 dne
24. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Marko Hostnik s.p., Trgovina na
drobno, točenje pijač in napitkov, Pungart
20, Šmartno pri Litiji – 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 224/2004
Os-15993/05
To sodišče je s sklepom St 224/2004 dne
24. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Pir - Kom gostinstvo, turizem,
trgovina in storitve, d.o.o. Kočevje, Ljubljanska 19 - v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2005
St 76/2004
Os-15994/05
To sodišče je s sklepom St 76/2004 dne
30. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom F-3M trgovsko podjetje d.o.o.
Ljubljana, Rožna dolina c. XIX/10 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2005
St 43/96
Os-15995/05
To sodišče obvešča vse upnike, da se v
stečajni zadevi PMI Podjetje za projektiranje, marketing, inženiring, uvoz in izvoz
p.o. – v stečaju, Maribor, Ljubljanska cesta 9, za dne 10. 6. 2005 razpisani narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
zaradi spremembe osnutka preloži na dne 12.
7. 2005 ob 9. uri v sobo št. 240. Upniki lahko
pregledajo novi osnutek za glavno razdelitev
v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št. 227), in sicer v
ponedeljek, od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do
12. ure in od 13. do 15. ure ter v petek od 9.
do 12. ure v pisarni št. 227.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2005
St 68/2004
Os-15996/05
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika D & Trade d.o.o. Partizanska ulica št.
75, Lendava, se iz razloga II. odstavka 99.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji, zaključi.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 5. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
St 48/2004
Os-15997/05
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 48/2004 na seji senata dne 30. 5. 2005
sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Tejka
podjetje za gostinstvo, trgovino in turizem
d.o.o. – v stečaju, Ulica Heroja Slaka 29,
Trebnje, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik
Tejka podjetje za gostinstvo, trgovino in turizem d.o.o. – v stečaju, Ulica Heroja Slaka 29,
Trebnje, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 5. 2005
St 41/2004
Os-15998/05
To sodišče je na seji senata dne 30. 5.
2005 pod opr. št. St 41/2004 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Fotokopiranje in razmnoževanje Blatnik Anton
s.p., Glavni trg 1, Novo mesto, matična številka 5917322, šifra dejavnosti 22.250, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Fotokopiranje in razmnoževanje Blatnik Anton
s.p., Glavni trg 1, Novo mesto, izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 5. 2005
St 62/2004
Os-16035/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 62/2004 sklep z dne 2. 6. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina Breda Klemen s.p., Vešeniška cesta 5,
Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka: 1670115, ID št. za DDV: SI80585493),
se zaključi v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL, saj ni premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso.
2. Odredi se objava sklepa na oglasi deski
sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Trgovina Breda Klemen s.p., Vešeniška cesta 5, Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka: 1670115,
ID št. za DDV: SI80585493), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 6. 2005
St 6/2005
Os-16038/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne poravnave pod opr. št. St 6/2005 sklep z dne
1. 6. 2005:
Poravnalni senat na osnovi načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev
po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z določili
52. člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno
poravnavo med dolžnikom: Stanovanjsko
podjetje Velenje d.o.o., Koroška 48, Velenje, ki bo dne 29. junija 2005 ob 13.30 v sobi
št. 106/I. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog ﬁnančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe naj
glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se

bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 6. 2005
St 59/2004
Os-16042/05
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St 59/2004 z dne 31. 5. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bonin, trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Kampel 70, Koper.
2. V stečajnem postopku se bo za dolžnika uporabljala ﬁrma Bonin d.o.o. – v stečaju,
Kampel 70, Koper.
3. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
4. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
6. Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 9.
2005 ob 9. uri v sobi št. 130/I tukajšnjega sodišča.
7. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča
dne 31. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 31. 5. 2005
St 22/90
Os-16045/05
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom Iskra Unitel, d.o.o. Blejska Dobrava – v
stečaju, s sklepom z dne 30. 5. 2005 razrešilo
stečajnega upravitelja Franca Skodlarja, Gorenjska cesta 33/c, Radovljica in za novega
stečajnega upravitelja določilo Mihaela Bakovnika, Hotemaže 3, Preddvor.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 5. 2005
St 75/2005
Os-16053/05
To sodišče je s sklepom St 75/2005 dne
1. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Dragon, podjetje za marketing, posredovanje, trgovino, turizem, gostinstvo
in zastopanje, d.o.o., Bratovševa ploščad
5, Ljubljana, matična številka 5359813, vložna številka 10414400.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Stevo Radovanovič, Kamnoseška 17,
Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo,
da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je
treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 9. 2005 ob 11.30, v sobi 311 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 6.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2005
St 3/96
Os-16054/05
To sodišče je s sklepom St 3/96 dne 30. 5.
2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžni-
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kom Gradbena obrt Hrastnik d.o.o. – v stečaju, Partizanska cesta 59, Dol pri Hrastniku.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2005

klub Olimpija, Celovška 25, Ljubljana, davčna
številka 77199642, ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra društev.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2005

St 29/2004
Os-16055/05
Stečajni senat razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase dolžnika Slaščičarna Alijević Halil
s.p., Puconci 99, Puconci – v stečaju, ki bo
dne 11. 7. 2005 ob 9.45, v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v času uradnih ur pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 413.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 5. 2005
St 12/2005
Os-16056/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
Matisse – storitve, oglaševanje, Matic Prelog s.p., Vučja vas 38, Križevci pri Ljutomeru – v stečaju (davčna številka 38108399,
matična številka 1851179), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev, določen za dne 11. 7. 2005 ob 9.45, se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 5. 2005
St 32/2004
Os-16057/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
M. Center proizvodnja in poslovne storitve
d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 1, Ljutomer
– v stečaju (davčna številka 65490959, matična številka 1537822000), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev, določen za dne 27. 6. 2005 ob 13. uri, se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 5. 2005
St 4/99
Os-16058/05
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Puran, reja in klanje puranov d.o.o., Radlje ob
Dravi, Zgorja Vižinga 34a, se zaključi.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Puran, reja in klanje puranov
d.o.o., Radlje ob Dravi, Zgornja Vižinga 34a,
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 6. 2005
St 43/2005
Os-16160/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom LIK – Lamelirnica d.o.o. Kočevje,
Novomeška c. 5, za dne 5. 7. 2005 ob 10. uri,
v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41,
IX. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi 312 in
313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2005
St 3/2004
Os-16161/05
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje 2. narok za preizkus terjatev za dne

5. 7. 2005 ob 11. uri v prostorih tukajšnjega
sodišča na Slovenski c. 41, v sejni sobi v 9.
nadstropju in narok za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev v stečajnem postopku
nad SM3 d.o.o. Ljubljana, Gosposvetska
5 – v stečaju, za dne 5. 7. 2005 ob 11.15 v
prostorih tukajšnjega sodišča na Slovenski c.
41, v sejni sobi v 9. nadstropju.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tem sodišču na naslovu: Tavčarjeva 9, Ljubljana, v sobi 312/III med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2005
St 5/2005
Os-16162/05
To sodišče je na seji senata dne 22. 4.
2005 pod opr. št. St 5/2005 sprejelo naslednji
sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Victory – Team Trgovina in posredništvo d.o.o.
Novo mesto, Šukljetova 21, Novo mesto,
matična št. 5947359, šifra dejavnosti 51.160,
se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Victory – Team Trgovina in posredništvo d.o.o.
Novo mesto, Šukljetova 21, Novo mesto izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 4. 2005
St 24/2005
Os-16163/05
To sodišče je s sklepom St 24/2005 dne
1. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Orion LTD, podjetje za gostinstvo,
turizem in storitvene dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 129, Ljubljana, matična
številka 557335, št. reg. vložka 1/116132/00,
davčna številka 26680947, šifra dejavnosti
65.210.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, Dalmatinova 5, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo,
da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je
treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006). Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic za sklenitev prisilne poravnave in na oklic o začetku stečajnega postopka
z dne 24. 3. 2005, se šteje, da so prijavljene
tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 9. 2005 ob 12. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska cesta 41, IX. nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 6.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2005
St 24/2004
Os-16164/05
To sodišče je s sklepom St 24/2004 dne
1. 6. 2005 odločilo, da se likvidacijski postopek nad dolžnikom Hokejski klub Olimpija,
Celovška 25, Ljubljana, ne izvede in začelo stečajni postopek nad dolžnikom Hokejski

Stran

St 108/2005
Os-16165/05
To sodišče je s sklepom St 108/2005
dne 1. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom TP & Prebil trgovinsko podjetje
d.n.o., Podpeška cesta 33, Brezovica pri
Ljubljani, matična številka 1233262, davčna
številka 91288967, ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2005
St 106/2005
Os-16166/05
To sodišče je s sklepom St 106/2005
dne 1. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Natura shop Kesič Breda s.p.,
Kosovelova 5, Domžale, matična številka:
5136845, davčna številka: 29972892.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
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 v sobi 307/a, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 6.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2005
St 64/99
Os-16167/05
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom PAP INTEL d.d. Ljubljana, Bravničarjeva 11 – v stečaju, za dne 5. 9. 2005 ob 13.
uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska
c. 41, v sejni sobi v 9. nadstropju.
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 2. 6. 2005
St 220/2004
Os-16168/05
To sodišče v stečajnem postopku nad dolžnikom Norik – TEC d.o.o. Ljubljana, Parmova 51 – v stečaju, ki se vodi pod opr. št.
St 220/2004, razpisuje narok za preizkus prijavljenih terjatev za dne 28. 6. 2005 ob 9.30 v
sobi 363/III, tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2005
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St 170/2003
Os-16192/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 170/2003
z dne 2. 6. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad samostojno podjetnico Majdo Belna s ﬁrmo Bar in trgovina Belna, Belna Majda s.p.
– v stečaju, Sv. Ana 31, Sv. Ana v Slovenskih goricah, ker so končana vsa opravila iz
stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2005
St 14/93
Os-16193/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 14/93
z dne 1. 6. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Ferromoto export-import,
zastopanje, trgovina debelo, trgovina na
drobno, proizvodnja, servisi d.o.o. – v stečaju, Maribor, Partizanska 3-5, ker so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2005
St 38/2005
Os-16194/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 38/2005 dne 2. 6. 2005 začelo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom LIM LD d.o.o., Jurčičeva 6, Maribor.
Odslej ﬁrma glasi LIM LD d.o.o., Jurčičeva
6, Maribor – v stečaju.
Šifra dejavnosti: 93.021, matična številka:
5773253.
II. Za stečajno upraviteljico se določi Sonja Krajnčič, univ. dipl. ek., Ljubljanska 38,
Slovenska Bistrica.
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. Narok za preizkus terjatev bo dne
21. 10. 2005 ob 9. uri, v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 2. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2005
St 28/93
Os-16196/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 28/93
z dne 1. 6. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Lesno industrijsko podjetje
»Embalaža« p.o. – v stečaju, Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 25, ker so končana
vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2005
St 11/2003
Os-16197/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 11/2003 z dne 13. 5. 2003 odločilo, da se ustavi
nadaljnje unovčevanje razdelitvene mase in
se stečajni postopek nad dolžnikom Magrad
gradbeno podjetje d.o.o. Koper, Prisoje 11,
v stečaju, na podlagi prvega odstavka 170.
člena ZPPSL zaključi ter odredilo, da se po
pravnomočnosti sklepa terjatev stečajnega
dolžnika v višini 12,226.610,76 SIT do dolžnika Marc Jože, prenese na upnike: Stavbenik
d.o.o. Koper v višini 1,308.089,44 SIT, Komunalo Koper d.o.o. Koper v višini 333.273,71
SIT, Primorje Ajdovščina d.d. Ajdovščina v višini 3,853.091,17 SIT, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Koper v višini 2,853.542,84 SIT,
Republika Slovenija (Davčni urad Koper) v
višini 3,878.613,59 SIT, stečajni dolžnik pa
izbriše iz sodnega registra.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 6. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
St 87/2005
Os-16198/05
To sodišče je s sklepom St 87/2005 dne
2. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Motovizija, prodajanje in servisiranje vozil d.o.o., Celovška 258, Ljubljana,
matična številka 5091012, davčna številka
90863399, vložna številka 10199300.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Stevo Radovanovič, Kamnoseška 17,
Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo,
da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je
treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 9. 2005 ob 10.45 v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska cesta 41, IX. nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 6.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
St 277/2004
Os-16199/05
To sodišče je s sklepom St 277/2004 dne
2. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Šemrov Sabina s.p., Ljubljanska c.
1, Vrhnika, matična številka 1238736, davčna
številka 68081367.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Stevo Radovanovič, 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 20. 9. 2005 ob 11. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje,
sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 6.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
St 44/2005
Os-16200/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 44/2005
z dne 2. 6. 2005 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Andor Group Trgovina d.o.o., Ljubljana, Masarykova 17.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
St 16/2005
Os-16201/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 16/2005 z dne 3. 6. 2005 začelo postopek prisilne

poravnave nad dolžnikom Kograd Interier
podjetje za proizvodnjo, dobavo in montažo opreme d.o.o., Šentjanž 46, Šentjanž
pri Dravogradu.
II. V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Kosjerina Ivan s.p., Goriška cesta 42,
Velenje,
2. Lesna žaga d.o.o., Šentjanž 143, Šentjanž pri Dravogradu,
3. S.T. Opal d.o.o., Steklarstvo in trgovina,
Pod gonjami 71, Prevalje,
4. Slovenijales trgovina d.o.o., Dunajska
cesta 22, Ljubljana,
5. Janez Miklavc, Robindvor 44, Dravograd, kot predstavnik sveta delavcev.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje mag. Boris Kastivnik, Navrški vrh 3c,
Ravne na Koroškem.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko
sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili,
in sicer v 30 dneh po objavi tega oklica ter jo
morajo kolkovati z 2% sodno takso od višine
prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT
(100 točk) in največ 38.000 SIT (2.000 točk).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino
v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do dneva
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo,
prijavijo terjatve v diskontirani višini na dan
začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki, katerih terjatve so nastale po začetku postopka
prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov,
potrebnih, da je dolžnik med postopkom prisilne poravnave nadaljeval s proizvodnjo in
upniki, ki so se s posebno pogodbo, sklenjeno
z dolžnikom, zavezali te terjatve zamenjati za
delnice oziroma deleže, pod pogojem, da bo
prisilna poravnava potrjena. Ti upniki prijavijo
terjatve v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o
konverziji terjatve v delnice oziroma deleže,
vendar najkasneje do začetka naroka za prisilno poravnavo.
V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 6. 2005
St 1/2005
Os-16202/05
To sodišče je v zadevi prisilne poravnave zoper dolžnika prisilne poravnave Batič
company Mednarodni transport in storitve,
d.o.o., Mednarodni prehod 4, Vrtojba, 5290
Šempeter pri Gorici – v prisilni poravnavi, izven naroka dne 3. 6. 2005 sklenilo:
Narok za prisilno poravnavo se določi na
dan 7. 7. 2005 ob 10. uri v razpravni dvorani
št. 119/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne reorganizacije ogledajo pri tem sodišču v času
uradnih ur v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 6. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
St 29/2005
Os-16203/05
1. Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Grad gospodarske in razvojne dejavnosti, d.o.o., Prešernova 4, 5220
Tolmin, matična št. 5324688, šifra dejavnosti
74.204.
2. Odreja se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Pagon Vera, Trg maršala Tita, Tolmin,
– Koder Marjan s.p., Cirila Kosmača 7,
Tolmin,
– Grad ﬁnal, d.o.o., Žabče 41, Tolmin,
– Koder Angela s.p., Cirila Kosmača 7,
Tolmin,
– Mrakič Katja, Dolje 27, Tolmin.
3. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Ksenijo Toplikar Zorn, Obmejna cesta
58, Vrtojba, Šempeter pri Gorici.
4. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj prijavijo svoje terjatve poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica.
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.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka prisilne poravnave in se ne
obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo poravnati takso za prijavo
terjatev v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT). Takso v višini do
10.000 SIT poravnajo v sodnih kolekih, nad
10.000 SIT pa na TRR št. 01100-1000339014,
sklic na 1142218-7110006-00002905, ter original naloga o plačilu takse priložijo prijavi
terjatev.
5. Upniki lahko z obrazloženo vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku
30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo
terjatev.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 2. 6. 2005.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 6. 2005

Izvršbe
In 2004/00068
Os-14723/05
Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilni zadevi
upnice HKS Soča Nova Gorica – v stečaju,
Delpinova 7a, Nova Gorica, zoper dolžnico
Draginjo Zagorc, Cesta komandanta Staneta
15, Litija, zaradi izterjave 200.000 SIT s pp,
na podlagi pravnomočnega sklepa opr. št. In
2004/0068 z dne 9. 11. 2004, po izvršitelju
Boštjanu Jelenčiču dne 6. 12. 2004 zarubilo
nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer trisobno stanovanje št. 29, v izmeri
80,21 m2, Cesta komandanta Staneta 15, Litija, v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc. št.
127/14, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št.
560, k.o. Litija, last dolžnice Draginje Zagorc,
Cesta komandanta Staneta 15, Litija.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 20. 5. 2005

Z 2002/01535
Os-11057/05
Na podlagi sklepa tega sodišča z dne 18.
10. 2004, opr. št. Z 2002/015350, je bil dne
18. 11. 2004 opravljen v korist upnice Republike Slovenije, Ministrstva za ﬁnance, Davčne uprave RS, Davčnega urada Ljubljana, ki
ga zastopa Državno pravobranilstvo, rubež
dvoinpolsobnega stanovanja št. 8, na naslovu
Kajuhova št. 34, Ljubljana, stoječem na parc.
št. 870/1 in 870, k.o. Moste, v stanovanjski soseski MS-2, last dolžnika Rada Bezjaka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2005
Z 2004/01776
Os-11060/05
Na podlagi sklepa tega sodišča z dne 13.
12. 2004, opr. št. Z 2004/01776, je bil dne
24. 3. 2005 opravljen v korist upnice Republike Slovenije, Ministrstva za ﬁnance, Davčne
uprave RS, Davčnega urada Ljubljana, ki ga
zastopa Državno pravobranilstvo, rubež 1/6
dvosobnega stanovanja, v 1. nadstropju hiše
na naslovu Agrokombinatska 13a, Ljubljana,
v izmeri 57m2, ki je last dolžnice Stanislave
Crnički Sobočan.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2005
In 2004/00691
Os-14341/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 9. 2004, opr. št. In 2004/00691, je
bil dne 25. 4. 2005 opravljen v korist upnika
Domo d.o.o., Majorja Lavriča 12, Ljubljana, rubež stanovanja na naslovu Rašiška 14, Ljubljana, last dolžnika Peček Jožeta, Rašiška 14,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2005
In 2003/01089
Os-14719/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 26. 11. 2003, opr. št. In 2003/01089, je bil
dne 25. 4. 2005 opravljen v korist upnice Krekove zavarovalnice d.d., Ciril Metodov trg 1,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 14, na naslovu
Ulica Martina Krpana 7, last dolžnice Mihelič
Marije, Martina Krpana 7, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2005
In 2004/00968
Os-15040/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 3. 2004, opr. št. In 2003/01438, je
bil dne 29. 10. 2004 opravljen v korist upnika
Insta d.o.o., Koprska 63, Ljubljana, rubež garsonjere št. 126, v XII. nadstropju na naslovu
Bilečanska 4, Ljubljana, v izmeri 28,17 m2, na
parc. št. 410, 414, 415 in 416, k.o. Štepanja
vas, last dolžnice Dobrovnik Ane, Bilečanska
4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2005
In 2002/00034
Os-15369/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 3. 2002, opr. št. In 2002/00034, je
bil dne 8. 5. 2001 opravljen v korist upnika
Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 5, Litostrojska 25, Ljubljana, last dolžnika Meserko Bojana, Litostrojska
25, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
In 2002/00042
Os-15370/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 3. 2002, opr. št. In 2002/00042, je
bil dne 8. 5. 2001 opravljen v korist upnika
Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljubljana,
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rubež stanovanja št. 5, Litostrojska 25, Ljubljana, last dolžnika Meserko Bojana, Litostrojska
25, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
In 2005/00378
Os-15371/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 23. 9. 2003, opr. št. In 2003/14535, je
bil dne 8. 5. 2001 opravljen v korist upnika
Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 5, Litostrojska 25, Ljubljana, last dolžnika Meserko Bojana, Litostrojska
25, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
In 2002/00074
Os-15372/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 3. 2002, opr. št. In 2002/00074, je
bil dne 8. 5. 2001 opravljen v korist upnika
Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 5, Litostrojska 25, Ljubljana, last dolžnika Meserko Bojana, Litostrojska
25, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
In 2002/00096
Os-15385/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 3. 2002, opr. št. In 2002/00096, je
bil dne 8. 5. 2001 opravljen v korist upnika
Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 5, Litostrojska 25, Ljubljana, last dolžnika Meserko Bojana, Litostrojska
25, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
In 2004/00539
Os-15390/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 10. 12. 2002, opr. št. In 2002/14684,
je bil dne 8. 5. 2001 opravljen v korist upnika
Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 5, Litostrojska 25, Ljubljana, last dolžnika Meserko Bojana, Litostrojska
25, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
In 04/00621
Os-14809/05
Izvršiteljica Ana Nastič je dne 22. 4. 2005,
s pričetkom ob 8. uri, v zadevi In 04/00621,
Okrajnega sodišča v Mariboru, zoper dolžnika: Kramberger Stanislav, Frankolovska 19,
Maribor, za upnika: Javno podjetje Toplotna
oskrba Maribor, Jadranska c. 28, Maribor, v
kraju: Maribor, Frankolovska 19, pri dolžniku,
ob prisotnosti Ljubice Kramberger, žene dolžnika, opravila rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer dvosobnega
stanovanja št. 8, v prvem nadstropju večstanovanjske hiše v skupni izmeri 45,73 m2, na
naslovu Frankolovska 19, Maribor, k.o. Tabor.
V večstanovanjski hiši na naslovu Frankolovska 19, Maribor, so 4 etaže, v vsaki etaži so
4 stanovanja.
In 2005/00002
Os-14720/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 1. 2005, opr. št. In 2005/00002, je bil
dne 19. 4. 2005 opravljen rubež dvosobnega
stanovanja št. 24, v zgradbi na parc. št. 370/5,
vl. št. 1031, k.o. Sevnica, v izmeri 45,27 m2.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 5. 5. 2005
In 161/03
Os-14806/05
V smislu določila 211. člena o izvršbi in
zavarovanju se na podlagi sklepa o izvršbi
Okrajnega sodišča v Velenju z dne 22. 11.
2004, pod opr. št. In 161/03, ki je postal pra-
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vnomočen 15. 12. 2004, v korist upnika Franca Kramžarja, zoper dolžnika Adema Nukića,
stanujočega Kardeljev trg 1, Velenje, zaradi
izterjave 176.320 SIT s pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
jo predstavlja 1/2 stanovanja številka 45, ki
se nahaja v VI. nadstropju v bloku v Velenju,
Kardeljev trg 1, ki stoji na parc. št. 2394, k.o.
Velenje, in meri 85,33 m2.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 23. 5. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 5548/2004
Os-13177/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 22. 11.
2004 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za stanovanje št. 10, v III. nadstropju
stanovanjske stavbe Celje, Kersnikova 6a, v
izmeri 83,25 m2, s kletjo št. 10, v izmeri 3,38
m2, vpisanem pri podvložku št. 2231/10, k.o.
Celje, sklenjene med Emo Celje, kot prodajalcem in Koražija Vilijem in Koražija Gorko,
oba Celje, Kersnikova 6a, kot kupcema, dne
13. 10. 1993. Pogodba je po izjavi predlagateljev Koražija Vilija in Koražija Gorke izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Koražija
Vilija in Koražija Gorke, Kersnikova 6a, Celje,
za vsakega do ene polovice, na podlagi zemljiškoknjižnega predloga z dne 21. 10. 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 tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 5. 2005
Dn 7138/2004
Os-13511/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob s sklepom z dne
16. 3. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog PTS, Proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Zagrad 61/D, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 2. 2. 2000,
sklenjene med Ingrad VNG d.d. Celje, kot prodajalcem in Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje
pri Planini, kot kupcem, za poslovni prostor št.
14 AP, v prvi etaži – pritličju poslovne stavbe,
Ulica mesta Grevenbroich 9, Celje, v površini
7,71 m2, v vl. št. 2317/15, k.o. Ostrožno. Po
izjavi predlagatelja ne predlagatelj ne pravni
predniki predlagatelja ne vedo, kje je original
navedene pogodbe.
Vknjižba lastninske pravice na poslovnem
prostoru št. 14 AP, v površini 12 m2, v vl. št.
2317/15, k.o. Ostrožno, se zahteva v korist
PTS, Proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 5. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Dn 6155/2001
Os-15023/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožice Podjaveršek,
Goriška ul. 9, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 17, z identiﬁkacijsko
številko 17.E in 18.E in vpisanem v podvložku
št. 1809/10, v k.o. Spodnje Radvanje, dne
11. 5. 2005, pod opr. št. Dn 6155/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
370-132-II/12-4/LA z dne 17. 3. 1969, o prodaji stanovanja št. 17, v II. nadstropju stanovanjske stavbe na Goriški ul. 9 v Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom 17.E in 18.E
ter vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
1809/10, v katastrski občini Spodnje Radvanje, sklenjene med Podjetjem za visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ul. 13, ki ga
zastopa glavni direktor Valentin Breznik, dipl.
ek., kot prodajalcem in Jožico Podjaveršek,
Koseskega ul. 15, Maribor, kot kupko.
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 24. 5. 2005
Dn 9839/2003
Os-15029/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Maksimiljana Škrubeja, stan. Kozji vrh 46, Podvelka, ki ga zastopa odv. Munib Vehabović iz Maribora, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
– njivi, parc. št. 650/2, vpisani v vložek št. 28,
v k.o. Hočko Pohorje, dne 9. 5. 2005, pod
opr. št. Dn 9839/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 18. 1. 1993, o
prodaji nepremičnine – njive, parc. št. 650/2
in vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 28, v
katastrski občini Hočko Pohorje, sklenjen med
Jankom Serdinškom in Zlatko Serdinšek, oba
stan. Framska 4, Maribor, kot prodajalcema in
Maksimiljanom Škrubejem, Kozji vrh 46, Podvelka, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 2003/00843
Os-14315/05
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 Šeta Faruku, Jurčkova 170, Ljubljana, zaradi izterjave 79.712 SIT
sklenilo:
dolžniku Šeta Faruku, Jurčkova 170, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o iz-

vršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem, Slovenska cesta 55c, 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 10. 5. 2005
I 2000/01518
Os-14316/05
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 dolžnici Bevc Bredi, Klunova
ulica 10, Ljubljana, zaradi izterjave 202.960,50
SIT sklenilo:
dolžnici Bevc Bredi, Klunova ulica 10, 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.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2005
I 2001/03806
Os-14317/05
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 Keserović Dervišu, Rusjanov trg 8, Ljubljana, zaradi izterjave
45.006 SIT sklenilo:
dolžniku Keserović Dervišu, Rusjanov trg
8, 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.
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 10. 5. 2005
I 2003/17649
Os-14791/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Donf d.o.o., Preglov trg 15,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Bogdana Žigon,
interno, Ljubljana, proti dolžniku Zeneli Ferizu,
Steletova ulica 6, Ljubljana, zaradi izterjave
64.718 SIT sklenilo:
dolžniku Zeneli Ferizu, Steletova ulica
6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2005
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P 3/2005
Os-14718/05
S sklepom tukajšnjega sodišča P 37/2005
je na osnovi 82. člena ZPP postavljen odvetnik Janez Kočar iz Ljutomera, za začasnega
zastopnika toženim strankam Kamničar Jeleni, Banﬁ 96, Hrvaška, Lukman Gabrici roj.
Puklavec, Prapročan 19, Hrvaška, Puklavec
Milki, Šafarsko 13, Puklavec Dragutinu, Vugrišinec 52, Hrvaška, Puklavec Francu, ZDA,
zač. Šafarsko 13, Puklavec Janezu, Šafarsko
13, Puklavec Mariji, Prapročan 48, Hrvaška,
Puklavec Vjekoslavu, Prekopa 33, Vransko
in Vodušek Julijani, Prapročan 49, Hrvaška,
katerih naslovi so trenutno neznani in bi se
naj nahajali v tujini, v pravdi, ki se vodi pri tukajšnjem sodišču po tožbi Kocen Petra, zaradi
ugotovitve lastnine in izstavitve z.k. listine.
Z istim sklepom je odrejeno, da bo začasni
zastopnik zastopal tožene v postopku vse dokler toženi ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika tožencem.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 20. 5. 2005
I 2003/00660
Os-14318/05
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki
ga zastopa Branko Lipovec, odvetnik v Kranju,
proti dolžniku Gaju Terziču, Kogojeva ul. 2,
Piran, zaradi izterjave 60.098 SIT s pp, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
sklenilo:
dolžniku Gaju Terziču se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 2003/00660
postavi Peter Kos, odvetnik v Portorožu.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 5. 2005

zadnje stanujočem Utik 11, Vodice, in umrlem
13. 12. 1951, in sicer za premoženje, ki je
bilo zapustniku vrnjeno v postopku denacionalizacije.
Za izvedbo zapuščinskega postopka sodišče potrebuje podatek o naslovu zakonitega dediča zapustnika, njegovega vnuka Jeraj
Jožeta, ki po podatkih sodišča stanuje nekje
v Nemčiji.
Ker sodišču njegovo prebivališče ni znano,
naj se Jeraj Jože priglasi naslovnemu sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave skrbnika za poseben primer, ki bo dediču postavljen v tem zapuščinskem postopku in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 3. 2005
D 54/05
Os-13692/05
Pok. Štolfa Jožefa roj. Kovačič, pok. Jožefa, roj. 1. 11. 1882, v Svetem, ki je umrla 8. 11.
1947 v Volčjegem Gradu, iz Volčjega Grada
št. 41, ni napravila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 5. 2005
D 177/04
Os-14735/05
Miklavec Martin, pok. Martina, iz Trsta (v
zemljiški knjigi Dane pri Sežani 33), ki je umrl
21. 7. 1958, ni napravil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 5. 2005

P 180/99
Os-10671/05
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Republike Slovenije,
Republiške carinske uprave, Carinarnice Sežana, zoper toženo stranko Leonarda Cigliča, Treči bulevar 46, Novi Beograd, Srbija,
sedaj neznanega bivališča, zaradi odpovedi
stanovanjskega razmerja, po predlogu tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika
toženi stranki s sklepom z dne 5. 4. 2005, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki Leonardu Cigliču, Treči bulevar 46, Novi
Beograd, Srbija, sedaj neznanega bivališča,
postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Anito Hiti, Kraška cesta 5, Sežana, ki bo
toženo stranko v tem postopku zastopala vse
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 4. 2005

D 79/05
Os-14737/05
Miklavec Karlo, pok. Martina, roj. 15. 1.
1911 v Trstu, ki je umrl 5. 10. 1990, iz Trsta
(v zemljiški knjigi Dane pri Sežani 33), ni napravil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 5. 2005

Oklici dedičem

Srg 2124/2004
Rg-4976/05
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Hmezad Duri, lesno proizvodno-trgovsko podjetje, d.o.o. Šempeter v

D D 91/2003
Os-10677/05
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku
zapuščinski postopek pod opr. št. DD 91/03,
po pok. Trampuš Andreju, roj. 4. 11. 1875, na-

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
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Savinjski dolini, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 26. 11.
2004.
Premoženje družbe ostane družbeniku M
Invest, investicije, turizem, proizvodnja in trgovina d.o.o., Cesta na žago 21, Šempeter v
Savinjski dolini, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 2. 2005
Srg 09831/2004
Rg-1718/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Juliana Polnilnica,
družba za polnjenje in proizvodnjo vode ter
brezalkoholnih pijač, d.o.o., Ljubljana, Tržaška ulica 132, ki jo zastopa notarka Nada
Svetina iz Jesenic, objavlja sklep:
Juliana Polnilnica, družba za polnjenje
in proizvodnjo vode ter brezalkoholnih pijač, d.o.o., Ljubljana, Tržaška ulica 132,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Voda Juliana, družba za
proizvodnjo pijač d.d. – v stečaju, Jesenice, Cesta železarjev 8, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2005
Srg 01690/2005
Rg-6710/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Gumteh & Co,
Družba za proizvodnjo, trgovino, svetovanje
in zastopanje, d.o.o. Grosuplje, Brezje pri
Grosupljem 1c, Grosuplje, ki jo zastopa notar
Bojan Podgoršek iz Ljubljane, Dalmatinova
ulica 2, objavlja sklep:
družba Gumteh & Co, Družba za proizvodnjo, trgovino, svetovanje in zastopanje, d.o.o. Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 1c, reg. št. vl. 1/30735/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 9. 2. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Guma d.d. Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 1c, Grosuplje, IMP Promont
– Tehprom inženiring d.o.o., Pot k sejmišču
30, Ljubljana; Obal Andrej, Poljanškova 30,
Ljubljana-Črnuče; Obal Blaž, Staneta Rozmana 2, Murska Sobota in Zupančič Lipold
Marjeta, Prešernova 59, Grosuplje, 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.

Stran

4458 /

Št.

56 / 10. 6. 2005

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 03923/2005
Rg-11684/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Učakar & Co, podjetje
za poslovne storitve d.n.o., Kamnik, Podgorje
3c, objavlja sklep:
Učakar & Co, podjetje za poslovne storitve d.n.o., Kamnik, Podgorje 3c, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 13. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Učakar Rženičnik Judita,
Mengeš, Slovenska cesta 10 in Učakar Marija Marjeta, Podgorje 3C, Kamnik, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
Srg 03216/2005
Rg-13496/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Art Gruden, servis
za popravilo kmetijske mehanizacije in trgovina z reprodukcijskim materialom ter stroji
za kmetijstvo, d.o.o., Laporje 14, Turjak, objavlja sklep:
družba Art Gruden, servis za popravilo kmetijske mehanizacije in trgovina z
reprodukcijskim materialom ter stroji za
kmetijstvo, d.o.o., Laporje 14, Turjak, reg.
št. vl. 1/07479/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družabnika z dne 29. 3.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Gruden Štefan, Laporje 14,
Turjak, 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 04576/2005
Rg-15823/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra Vestik – Bricelj, gostinstvo,
marketing, trgovina, inženiring, proizvodnja,
d.n.o., Ptujska 30, Ljubljana, objavlja sklep:
Vestik – Bricelj, gostinstvo, marketing,
trgovina, inženiring, proizvodnja, d.n.o.,
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Ptujska 30, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
26. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bricelj Bojan in Pirc Vesna (sedaj Bricelj), oba Ljubljana-Dobrunje,
Bizoviška cesta 2H, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2005
Srg 03745/2005
Rg-15824/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe DEJ 5, ekonomsko
svetovanje in razvoj, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 58, objavlja sklep:
DEJ 5, ekonomsko svetovanje in razvoj, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 58,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je DEED B.V., 1012 KK Amsterdam, Rokin 55, Nizozemska, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2005
Srg 165/2005
Rg-14091/05
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Zadruge Kmetijska zadruga Dobrovnik
z.o.o., Dobrovnik 255, Dobrovnik, Kmetijska
zadruga Hotiza-Polana z.o.o., Petrova ulica 30, Hotiza in Kmetijska zadruga Turnišče z.o.o., Štefana Kovača 65, Turnišče, kot
družbeniki Hranilno kreditne službe Lendava
n.sol.o., Partizanska 20, Lendava, matična
številka 5227917, so dne 19. 3. 2004 sprejele
sklep, da Hranilno kreditna služba Lendava
n.sol.o., Partizanska 20, Lendava, matična
številka 5227917, reg. št. vl. 1/00205/00, preneha po skrajšanem postopku.
Družbeniki Kmetijska zadruga Dobrovnik
z.o.o., Dobrovnik 255, Dobrovnik, Kmetijska
zadruga Hotiza-Polana z.o.o., Petrova ulica 30, Hotiza in Kmetijska zadruga Turnišče
z.o.o., Štefana Kovača 65, Turnišče, izjavljajo
in potrjujejo, da so vsa sredstva in obveznosti Hranilno kreditne službe Lendava n.sol.o.
prenesene na Deželno banko Slovenije d.d.,
Kolodvorska 9, Ljubljana, dne 30. 4. 2004, in
so s tem poplačane vse obveznosti Hranilno
kreditne službe Lendava n.sol.o., Partizanska 20, Lendava.
Družbeniki Kmetijska zadruga Dobrovnik
z.o.o., Dobrovnik 255, Dobrovnik, Kmetijska

zadruga Hotiza-Polana z.o.o., Petrova ulica
30, Hotiza in Kmetijska zadruga Turnišče
z.o.o., Štefana Kovača 65, Turnišče, izjavljajo in potrjujejo, da so urejena vsa razmerja
z delavci Hranilno kreditne službe Lendava
n.sol.o., Lendava, oziroma zaposlenih delavcev ta družba nima.
Družbeniki Kmetijska zadruga Dobrovnik
z.o.o., Dobrovnik 255, Dobrovnik, Kmetijska
zadruga Hotiza-Polana z.o.o., Petrova ulica
30, Hotiza in Kmetijska zadruga Turnišče
z.o.o., Štefana Kovača 65, Turnišče, prevzemajo obveznost morebitnih preostalih
obveznosti Hranilno kreditne službe Lendava n.sol.o., Lendava, v času enega leta
po objavi izbrisa iz sodnega registra, vsaka
do tretjine.
Hranilno kreditna služba Lendava n.sol.
o. se po pravnomočnosti sklepa o prenehanju Hranilno kreditne službe Lendava n.sol.
o., Partizanska 20, Lendava, pristojnega sodišča izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 5. 2005
Srg 287/2005
Rg-15364/05
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Aksiom – Škafar in partner,
svetovanje in storitve d.n.o., Glavna ulica 88, Lendava, ki je vpisana v reg. vložku
tega sodišča št. 1/930/00, matična številka
5490006, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov Škafar Antona in
Škafar Bernarde, oba Glavna ulica št. 88,
Lendava, z dne 17. 5. 2005.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.
Družbenika prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Aktivno premoženje družbe prevzemata
družbenika, vsak do ene polovice.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave tega sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 5. 2005
Srg 360/2005
Rg-13095/05
Družba Zavrtanik in ostali, Svetovanje
v živilstvu d.n.o. Ajdovščina, s sedežem
Bevkova 7, Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
vložka 1-680-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 24. 2. 2005.
Ustanovitelja družbe sta Zavrtanik Avgust, Bevkova 7, Ajdovščina in Zavrtanik
Jurij, Vanganelska 25, Koper, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom in registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev, v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je prejelo
sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 5. 2005
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Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Anželj Robi s.p., Cesta na Ježah 26B,
Ljubljana-Polje, priglasitveni list, opravilna
št. 26-1094/94, izdan dne 5. 7. 1994.
gne-189467
Dular Janez s.p., Podpeška 240,
Notranje Gorice, priglasitveni list, opravilna
št. 28-2392/96, izdan dne 16. 10. 1996.
gnx-189698
Ferlič Miran, Vurberk 63/b, Spodnji Duplek,
priglasitveni list, opravilna št. 064-4560/96,
izdan dne 1. 4. 1996. gnt-189656
Pozderec Matija, Frandrova 9, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0334/97,
izdan dne 7. 5. 1997. gne-189692
Stopar Ferdo s.p., Galjevica 11/a, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 28-4080/04,
izdan dne 24. 9. 2004. gnz-189621
Vudler Slavica s.p., Gorkega 49, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-05998/99,
izdan dne 1. 4. 1999. gnm-189409
Žnidarčič Severin, Grgar 20A, Grgar, obrtno
dovoljenje, št. 058907/3993/01-47/1998,
izdano dne 8. 4. 1998. gnh-189414

Potne listine
Begić Senada, Kraigherjeva 18, Kranj,
potni list, št. P01071461. gne-189567
Beriša Fatmir, Koželjskega 5, Velenje,
potni list, št. P01008556. gnl-189535
Božić Goran, Čopova ulica 17, Celje, potni
list, št. P00676893. gnl-189560
Bricman
Franc,
Tomšičeva
28,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00586450.
gnb-189520
Bricman
Marija,
Tomšičeva
28,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00586446.
gnc-189519
Brus Miha, Straža 8, Cerkno, potni list, št.
P00739954. gnj-189662
Cizej Gorazd, Orla vas 13, Braslovče, potni
list, št. P00177821. gnx-189423
Cotič Boštjan, Magajnova ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. P00499318. gnu-189551
Čančar Adrijana,
Cesta
24. junija
76, Ljubljana, potni list, št. P00432474.
gnj-189712
Čoso Dušan, Trg prekomorskih brigad
5, Ljubljana, potni list, št. P00899884.
gnj-189362
Djudjaj Djerdj, Cesta komandanta Staneta
13, Medvode, potni list, št. P00608823.
gnp-189456
Dolenšek
Tina,
Trebušakova
2,
Ljubljana-Šentvid, potni list, št. P00484207.
gnb-189595
Dominc Ines, Lancova vas 83/a, Videm pri
Ptuju, potni list, št. P00861363. gnj-189387
Duraković Alen, Prvomajska ulica
7, Maribor, potni list, št. P01027147.
gnv-189625
Fartek Danijel, Martinjanci 107, Martjanci,
potni list, št. P01052841. gnt-189402
Fras Bogomir, Gibina 18/a, Vitomarci, potni
list, št. P01060746. gny-189647
Gril Miran, Stantetova 18, Maribor, potni
list, št. P00718931. gnq-189580
Hercog Silva, Tevče 8/c, Laško, potni list,
št. P00235135. gnu-189576
Horvat Jožef, Grede 8, Lendava – Lendva,
potni list, št. P00605752. gnq-189630
Hribar Nejc, Cesta Talcev 10, Kranj, potni
list, št. P00532446. gno-189632

Ivančič Damijana, Ulica svobode 7, Izola –
Isola, potni list, št. P00171912. gnp-189531
Janež Jožef, Streliška ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. P00432551. gnz-189446
Klemenčič Žana, Avško 8, Ročinj, potni list,
št. P001106529. gnx-189623
Kozak Vidojka, 28. maja 53, Ljubljana,
potni list, št. P00131148. gns-189503
Krupić Zlatan, Cesta španskih borcev
57A, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00947479.
gng-189440
Kušlan Martina, Trebinjska 4, Ljubljana,
potni list, št. P00310028. gnc-189673
Logar Blaž, Št. Jurij 48, Grosuplje, potni
list, št. P00563589. gnt-189377
Mahić
Dejan,
Glinškova
ploščad
8, Ljubljana, potni list, št. P00873101.
gnq-189505
Marinković
Danica,
Jarška
cesta
11, Ljubljana, potni list, št. P00338204.
gnv-189454
Marolt Ana, Zg. Besnica 4A, Ljubljana,
potni list, št. P00715423. gni-189688
Marolt Emil, Zg. Besnica 4A, Ljubljana,
potni list, št. P00282147. gnl-189685
Marolt Ivica, Zg. Besnica 4A, Ljubljana,
potni list, št. P00715424. gnj-189687
Marolt Janez, Zg. Besnica 4A, Ljubljana,
potni list, št. P00282146. gnh-189689
Marolt Jure, Zg. Besnica 4A, Ljubljana,
potni list, št. P00849490. gnk-189686
Matelič Ajda, Zasip, Sebenje 45, Bled,
potni list, št. P00329818. gnj-189537
Operčkal Danijel, Lindek 17, Frankolovo,
potni list, št. P00982665. gns-189578
Osvald Marko, Bevkova 5, Grosuplje, potni
list, št. P00487002. gno-189682
Pavlovič Slađica, Ob studencu 19A,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00264079.
gny-189497
Perkič Marko, Kosovelova ulica 23,
Ljubljana, potni list, št. P00529418.
gnn-189708
Pintarič Mateja, Cesta proletarskih
brigad 60, Maribor, potni list, št. P00269008.
gnc-189569
Polajnar Nejc, Pristavška cesta 49, Tržič,
potni list, št. P00496088. gnv-189400
Ponikvar Vesna, Male Lašče 79, Velike
Lašče, potni list, št. P00310572. gnq-189705
Satler Marko, Morje 109/b, Fram, potni list,
št. P00424514. gnk-189561
Šprinzer Dušan, Pot v dolino 11/b, Ljubljana,
potni list, št. P00919773. gnj-189512
Vohl Matej, Zg. Žerjavci 31, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. P00441813.
gnf-189541
Vrabec Iztok, Cankarjeva ulica 31,
Radovljica, potni list, št. P00063871.
gni-189638
Žibek Robert, Ulica heroja Lacka 55,
Lenart v Slov.goricah, potni list, št. P00425091.
gng-189540
Žorž Špela, Jana Husa 38, Ljubljana, potni
list, št. P00665264. gno-189707

Osebne izkaznice
Adrović Ervin, Cesta Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001225355.
gnu-189626
Alič Urška, Pevno 14, Škofja Loka, osebno
izkaznico, št. 001309206. gnx-189498
Ambrožič Nejc, Goriča vas 96,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 000914392.
gns-189378
Anderle Marta, Kranjska cesta 3,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000607007.
gns-189628
Arapović Nada, Belokranjska ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000323603.
gnd-189443
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Avbelj Franc, Zofke Kvedrove 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001119672.
gnm-189509
Balažič Anja, Voklo 16/a, Šenčur, osebno
izkaznico, št. 001204447. gnf-189391
Bandelj Mirko, Ulica bratov Učakar 80,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000000001.
gnq-189680
Berden Renata, Babinci 35, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000484998.
gnm-189534
Bernard Drago, Savinjsko nabrežje 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 000329907.
gnt-189627
Bezjak Zlatko, Plečnikova ulica 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000856660.
gng-189515
Bornšek Lilijana, Polajna 10, Stranice,
osebno
izkaznico,
št.
000745012.
gnm-189559
Boštjančič Grega, Cesta v gorice 10/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001359854.
gnc-189369
Bremše Bojan, Globoko 8/b, Rimske
Toplice, osebno izkaznico, št. 001404723.
gnz-189571
Brus Miha, Straža 8, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 001765915. gnk-189661
Buljubašić Mirzet, Šalek 93, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000954758. gng-189390
Celestina Matija, Gregoriči 45, Sv. Anton,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 001639629.
gns-189403
Cvelfar Matija, Jerajeva ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 001669293.
gny-189572
Eler Karmen, Valvazorejeva 23, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 001527884.
gnk-189536
Erce Boštjan, Glavni trg 11, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000737323. gnd-189393
Ficko Bojan, Sveti Jurij 6, Rogašovci,
osebno
izkaznico,
št.
000767449.
gnq-189405
Filipič Ljudmila, Ljubljanska 88/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000401717.
gni-189388
Frank Anja, Prešernova 14, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000606267.
gnt-189577
Gorjup Matej, Mlakarjeva ulica 73,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000979584.
gnw-189574
Grmovšek Tanja, Gospejna 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001535639.
gnx-189648
Hafner
Frančiška,
Scopolijeva
9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000087205.
gnn-189433
Hercog Silva, Tevče 8/c, Laško, osebno
izkaznico, št. 001090408. gnv-189575
Horvat Milan, Domajinci 67, Cankova,
osebno
izkaznico,
št.
001163529.
gnd-189543
Hudin Darko, Veliki Okič 60, Zgornji
Leskovec, osebno izkaznico, št. 001213816.
gno-189532
Jagodnik Ivanka, Koseze 1B, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000553394.
gnr-189529
Jakša
Anton,
Rateče
32,
Rateče-Planica, osebno izkaznico, št.
000667417. gnx-189398
Jakše Anton, Iška loka 33, Ig, osebno
izkaznico, št. 001584684. gnp-189681
Jamnikar Valerija, Kavče 25, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001277789.
gnh-189389
Janež Jožef, Streliška ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001202355.
gny-189447
Javeršek Franc, Babna reka 22, Loka pri
Žusmu, osebno izkaznico, št. 000995867.
gnj-189562
Jerič Mojca, Gančani 72B, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 000482307. gns-189703
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Jesenovec Urška, Linhartova 96,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001702331.
gnf-189416
Jović Lidija, Finžarjeva 12, Dob, osebno
izkaznico, št. 000821261. gnf-189566
Jurca Rok, Podgorica 32, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000426036. gnf-189366
Kavar Marija, Jelendol 9, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001414909. gno-189457
Kleindienst Mateja, Glavna cesta 9,
Naklo, osebno izkaznico, št. 000075227.
gnt-189652
Kočnar Marjan, Blanca 67, Blanca, osebno
izkaznico, št. 001630133. gnh-189564
Kolbezen Mateja, Grajska cesta 38,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001271923.
gno-189586
Kolenko Luka, Količevo 40, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001327263.
gnt-189702
Kordež Janez, Topla 8, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001450833.
gnz-189546
Kos Viktor, Trstenik 30, Šentrupert, osebno
izkaznico, št. 001450485. gnz-189371
Koša Peter, Trg Dušana Kvedra 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000278361.
gnl-189585
Košenina Tomaž, Rožna dolina, cesta
XV / 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001776099. gnm-189684
Košir Marjeta, Vrtna ulica 2, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001332077.
gng-189415
Kovač
Drago,
Trubarjeva
53B,
Celje, osebno izkaznico, št. 000775531.
gnf-189516
Kozak Vidojka, 28. maja 53, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000225304.
gnt-189502
Kozlovič Marko, Ulica II. prekomorske
bigade 18, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 001549529. gnf-189641
Kuntič Kadić Hana, Radvanjska cesta 45,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001823164.
gny-189372
Lah Boris, Ulica heroja Staneta 5,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000074524.
gnp-189581
Lončar Lidija, Lastine 1, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 001816307.
gns-189557
Malavašič Frančiška, Log, Rimska cesta
12, 1358 Log pri Brezovici, osebno izkaznico,
št. 001308280. gnc-189594
Marinković Danica, Jarška cesta 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000322040.
gnu-189455
Martinec Anton, Trubarjeva 62, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000483722.
gny-189397
Mežner Urška, Grajska vas 15/f,
Gomilsko, osebno izkaznico, št. 000039193.
gng-189690
Mikša Aleš, Kocenova ulica 4, Rogatec,
osebno
izkaznico,
št.
001323805.
gnq-189555
Mikuž Tomaž, M. Pirca 7, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000068480. gnu-189376
Milharčič Darko, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001678878.
gnr-189504
Mladenović Ruska, Simona Jenka 13/c,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001305728.
gnw-189374
Mlakar Sandi, Podlehnik 76B, Podlehnik,
osebno
izkaznico,
št.
001684155.
gno-189407
Možina Martin, Topniška ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000685454.
gnw-189449
Mušič Blaž, Ulica pod gozdom 9,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001311677.
gnh-189464
Muzlovič Dušan, Brodarska 8, Litija, osebno
izkaznico, št. 000350113. gnz-189696
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Nabergoj Boris, Dovce 24, Rakek, osebno
izkaznico, št. 000233749. gnj-189437
Nagode David, Blatna Brezovica 66,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000993652.
gnu-189601
Nemec Jožef, Boreci 5, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 000651245.
gng-189640
Nemec Romanca, Sv. Tomaž 20, Sveti
Tomaž, osebno izkaznico, št. 001494871.
gnl-189385
Nuhi Severdžan, Jakčeva 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001406721.
gnt-189677
Oderlap Polona, Rudarjevo 26, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001035086.
gnk-189386
Pavlič Jakob, Drenov grič 180,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001346854.
gnz-189496
Pavlovčič Luka, Ulica bratov Učakar 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001783505.
gnc-189469
Peras Tanja, Kozlovičeva ulica 1, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 001046705.
gne-189517
Petek Andrej, Brezje ob Slomu 19/a,
Ponikva, osebno izkaznico, št. 001711785.
gnv-189650
Peterlin Lučano, Rodiška cesta 9,
Kozina, osebno izkaznico, št. 000726747.
gnn-189533
Petrovčič Antonija, Povčeno 5, Rimske
Toplice, osebno izkaznico, št. 000649660.
gnn-189583
Pičulin Nada, Branik 29, Branik, osebno
izkaznico, št. 000331588. gnj-189637
Pintar Sara, Bratovševa ploščad 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001670137.
gnj-189462
Potočnik Leopold, Na hribu 30,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 001589380.
gnr-189654
Prevolšek Danijel, Malečnik 155, 2229
Malečnik, osebno izkaznico, št. 000381128.
gng-189565
Pucelj Erika, Zrkovska cesta 144,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001525282.
gnb-189570
Puhar Stanko, Dane pri Sežani 88/a,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000490870.
gni-189563
Pustoslemšek Kramer Ida, Varpolje 54,
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
000431036. gnr-189579
Rajić Igor, Žaucerjeva ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000971971.
gnl-189710
Rajšter Vojko, Kvedrova cesta 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001752312.
gne-189667
Recek Viljem, Dolnji Slavenči 92,
Grad, osebno izkaznico, št. 001860594.
gnl-189635
Režonja Maja, Gornji Lakoš, Glavna ulica
20, Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001673992. gnr-189429
Režonja Rosvita, Gornji Lakoš, Glavna
ulica 20, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 000239866. gns-189428
Rogel Luka, Začret 11/a, 3202
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 001155258.
gnn-189658
Rozina Peter, Kresnice 58/b, Kresnice,
osebno
izkaznico,
št.
000463851.
gnz-189671
Rozmanič Rok, Berunje na Gorenjskem
161, Begunje na Gorenjskem, osebno
izkaznico, št. 001197682. gnp-189406
Seﬁć Adil, Vaše 31P, Medvode, osebno
izkaznico, št. 001851030. gne-189592
Senčar Pekmezović Ema, Keleminova
ulica 2, Maribor, osebno izkaznico, št.
001836579. gnm-189634
Slabe Tomaž, Lošca 8, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001259235. gnf-189441

Slana Amalija, Zrinjskega 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001583891.
gnf-189466
Srpak Dragutin, Maistrova 22, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000611830.
gnb-189395
Sterle Oblak Darja, Abramova 2/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001571349.
gnr-189379
Strniša Anže Peter, Pšata 55, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000686921.
gnk-189711
Šabović Brezac Dijana, Trnovska 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001269788.
gny-189697
Šajher Štefan, Novo naselje 7, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000153198.
gnt-189431
Šeško Stanislav, Parecag 25, Sečovlje
– Sicciole, osebno izkaznico, št. 000194443.
gnh-189539
Škerlavaj Marko, Sončna 11, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000318467.
gnp-189381
Škerlavaj Megi, Sončna 11, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001172426.
gnq-189380
Štajner Janez, Rovišče pri Studencu 13,
Studenec, osebno izkaznico, št. 000791606.
gno-189432
Štefanič Boštjan, Stanka Škalerja 21,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001647948.
gnx-189373
Štupar Urška, Krašnja 47, Lukovica,
osebno
izkaznico,
št.
001211913.
gnh-189714
Tasič Anton, Straže 65, Mislinja, osebno
izkaznico, št. 000330075. gnc-189544
Todorovič Zaviša, Cesta španskih
borcev 51/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000336148. gnm-189609
Topolovec Anton, Vodovodna 19, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 001212848.
gnc-189394
Trampuž Iztok, Ul. Trinka Zamejskega 7,
Solkan, osebno izkaznico, št. 000729443.
gnm-189384
Viltužnik
Andreja,
Gradišče
41,
Ožbalt, osebno izkaznico, št. 001293878.
gnz-189396
Vodnik Marijana, Lom nad Volčo 2,
Poljane nad Škofjo Loko, osebno izkaznico,
št. 000964437. gnd-189518
Vučkovič Sara, Šalek 84, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001816802. gnv-189525
Vuković
Slobodanska,
Dobrajčeva
ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001107042. gnu-189676
Zajc Denis, Hmeljarska 13, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
001553604.
gno-189582
Zalar Ana, Pot do šole 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000317321. gnh-189364
Zdravje Tit, Reboljeva 5, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001728088. gng-189465
Zorec Uroš, Stranska vas ob Višnjici
5, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001371774. gny-189547
Zudič Dijego, Strunjan 97, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001021181.
gnn-189408
Zupančič Branko, Bajčeva 9, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001491969.
gnw-189399
Žagar Ana, V brezov log 17, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001621209.
gnt-189527
Žerovec Franc, Litostojska 31, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001852282.
gnx-189523
Žibart Dušan, Podgradje 8B, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000240196.
gnh-189639
Žvajkar Petra, Pernica 22, Pernica, osebno
izkaznico, št. 001453198. gnp-189556
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Vozniška dovoljenja
Alič Urška, Pevno 14, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 31351,
izdala UE Škofja Loka. gnw-189499
Arapović Nada, Belokranjska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1872452, reg. št. 192584.
gne-189442
Artač Mateja, Cesta v Zgornji log 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1488051, reg. št. 244175. gnn-189683
Avbelj Franc, Zofke Kvedrove 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2094433, reg. št. 111608, izdala UE
Ljubljana. gnn-189508
Bavdež Tomaž, Šentvid pri Stični 26/a,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1462358, reg. št. 18039, izdala UE
Grosuplje. gnm-189434
Bolha Miha, Ig 200C, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S1798508, reg. št.
246826. gnz-189521
Bornšek Lilijana, Polajna 10, Stranice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000852320. gnn-189558
Bračika Matej, Ulica Milana Majcna 11,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 33591, izdala UE Novo mesto.
gns-189603
Cizelj Zoran, Pod hrasti 37, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1714516, reg. št. 35897, izdala UE Ljubljana.
gnb-189670
Cvijetinović Cvijeta, Ulica Šercerjeve
brigade 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 002045537, reg. št.
87839, izdala UE Maribor. gnt-189552
Čebul Stanislav, Breg pri Komendi 7,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 1745384, reg. št. 6654, izdala UE
Kamnik. gnj-189587
Drevenšek Mirjana, Markovičeva ulica 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1170465, reg. št. 111721. gnu-189401
Ficko Bojan, Sveti Jurij 6, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. S1604724, reg. št.
25944. gnc-189419
Gabrovec Adolf, Fulmeška 6, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1510673, reg. št. 12801, izdala UE Ljutomer.
gnq-189605
Gorjup Matej, Mlakarjeva ulica 73,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1632754, reg. št. 27053, izdala UE Domžale.
gnx-189573
Hrstić Elvira, Neža 24, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 12906.
gnm-189484
Hudej Mohor, Brodarjeva 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 49341.
gnl-189435
Hudorovac Josip, Gorica 40, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 21308. gne-189392
Iskra Danilo, Obrtna 7, Brežice, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 9231, izdala
UE Brežice. gnt-189452
Jager Ivan, Zagon 27, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 7826,
izdala UE Postojna. gnf-189491
Jagodnik Ivanka, Koseze 1B, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S000280828, reg. št. 2221, izdala UE Ilirska
Bistrica. gns-189528
Janež Jožef, Streliška ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2143949, reg. št. 78375, izdala UE Ljubljana.
gnb-189445
Janežič Gregor, Malo Mlačevo 19/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1384087, reg. št. 21867, izdala UE Grosuplje.
gnj-189612
Jerič Mojca, Gančani 72B, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001661586, reg. št. 29597, izdala UE
Murska Sobota. gnr-189704

Jerman Miloš, Šalka vas 72, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. S 1386143, reg. št.
12908. gnk-189461
Jovanović Urban, Plešičeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2092417, reg. št. 163970. gnc-189494
Jurca Rok, Podgorica 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1065435,
reg. št. 210199, izdala UE Ljubljana.
gng-189365
Jurišič Nataša, Bratovševa ploščad 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2087401, reg. št. 160295,
izdala UE Ljubljana. gnx-189598
Kajžler Matjaž, Miklavška 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
914660, reg. št. 103173, izdala UE Maribor.
gnz-189421
Klančar Valentin, Nova ulica 11, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
001511460. gns-189553
Klarič Marijan, Kresetova ulica 17,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 906156, reg. št. 1046, izdala UE Trebnje.
gnl-189360
Kljun Boštjan, Pittonijeva 8, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 53176,
reg. št. 10432, izdala UE Izola. gnn-189483
Kodrež Janez, Topla 8, Črna na Koroškem,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 4186,
izdala UE Ravne na Koroškem. gng-189490
Kos Viktor, Trstenik 30, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10691,
izdala UE Trebnje. gnb-189370
Koša Peter, Trg Dušana Kvedra 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1331093, reg. št. 90103, izdala UE Maribor.
gnm-189584
Krajnc Andrej, Likarjeva ulica 6,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 12373. gnc-189669
Kurnik Jelka, Dupleška cesta 133, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1849516, reg. št. 29872. gnq-189655
Lah Boris, Heroja Staneta 5, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1757751, izdala UE Žalec. gnj-189487
Lah Janez, Dunajska cesta 198A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S516602, reg. št. 39520, izdala UE Ljubljana.
gnk-189436
Lah Sonja, Dunajska cesta 198A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S766994, reg. št. 106169. gnu-189701
Lajkovič Nadja, Veliko Mraševo 42,
Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18775, izdala UE Krško. gns-189678
Les Kristian, Vransko 130/b, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1442898, izdala UE Žalec. gnw-189649
Leščanec Boštjan, Božakovo 35, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1699762, reg. št. 6351, izdala UE
Metlika. gnq-189488
Lević Peter, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1943391, reg. št. 152402, izdala UE
Ljubljana. gnn-189383
Marinković Danica, Jarška cesta 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1780019, reg. št. 187867.
gnw-189453
Meglič Antonin, Lom pod Storžičem 86,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1970361, reg. št. 11580, izdala UE Tržič.
gno-189607
Miklavec Teodora, Kidričeva ulica 3,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 3370, izdala UE Sežana. gno-189482
Možina Martin, Topniška ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1134535, reg. št. 214568. gnx-189448
Mušič Blaž, Ulica pod gozdom 9,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S2106700, reg. št. 10967, izdala UE
Domžale. gni-189463
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Naraločnik Jerneja, Šmihel 12, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10896,
izdala UE Mozirje. gni-189588
Novak Simon, Gogalova ulica 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1355060,
reg. št. 48471, izdala UE Kranj. gnv-189375
Obolnar Pavel, Lončarska steza 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S654257, reg. št. 52927. gnu-189501
Obrez Lidija, Lokavec 4A, Rimske Toplice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
8640, izdala UE Laško. gnv-189500
Papež Gašper, Groharjeva ulica 18,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S001538167, reg. št. 23386, izdala UE
Kamnik. gnn-189633
Pavlišič Abdrej, Ul. Marjana Kozine 6,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11136, izdala UE Črnomelj. gnd-189693
Pavlovčič Luka, Ulica bratov Učakar 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S18713321, reg. št. 182589,
izdala UE Ljubljana. gnd-189468
Petek Andrej, Brezje ob Slomu 19/a,
Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11218, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnu-189651
Petek Benjamin, Rožna dolina, cesta XV
/ 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1869075, reg. št. 144477.
gnp-189706
Pranjič Nikola, Kersnikova 17, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077903, reg. št. 26112, izdala UE Velenje.
gnu-189426
Prevolšek Danijel, Malečnik 155, 2229
Malečnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 166138, reg. št. 92457, izdala UE Maribor.
gnd-189568
Pureber Bojan, Pot na Gorjance 3,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHC, reg. št. 13608, izdala UE
Trebnje. gnh-189589
Rajić Igor, Žaucerjeva ulica 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S2112151,
reg. št. 204032. gnm-189709
Rajšter Vojko, Kvedrova cesta 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1796855, reg. št. 5630. gnf-189666
Rebernik Danilo, Sv. Primož na Pohorju
96, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 990, izdala UE Radlje ob Dravi.
gne-189542
Rozina Peter, Kresnice 58/b, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1719637, izdala UE Litija. gny-189672
Rožanc Gregor, Stare Slemen 47, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12882. gnq-189530
Seﬁć Adil, Vaše 31P, Medvode, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S2099097, reg. št. 270336. gnf-189591
Skubic Toni, Pod čipo 4, Črnomelj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9678, izdala UE
Črnomelj. gnr-189554
Stankovič Tanja, Dobja vas 122, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 52575, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnp-189606
Stolnik Iztok, Prešernova ulica 23,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1312041, reg. št. 8217. gne-189417
Stupar Staša, Kozlovičeva 9, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 67339, reg. št. 50222.
gne-189492
Šaberl Primož, Škale 83/c, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 350ccm, BGH,
št. S 1381978, reg. št. 25442, izdala UE
Velenje. gny-189422
Škulj Primož, Podkogelj 3, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1916122, reg. št. 175405, izdala UE Ljubljana.
gnv-189600
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Šolinc Marjan, Grobelno 22, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 5418, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnp-189481
Štefanec Iztok, Cankarjeva 21, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. S1896972,
reg. št. 42643. gnv-189425
Štruc Marko, Velika Mislinja 12, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 15335,
izdala UE Slovenj Gradec. gnr-189604
Štupar Urška, Krašnja 47, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1811521, reg. št. 39896, izdala UE
Domžale. gni-189713
Šuštaršič Stane, Kamnik pod Krimom 88,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 2035558, reg. št. 179751, izdala UE
Ljubljana. gnt-189427
Tekavc Simoni Karmen, Sojerjeva ulica
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2098287, reg. št.
270410, izdala UE Ljubljana. gnl-189460
Todorovič Zaviša, Cesta španskih borcev
51/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1872612, reg. št.
176763, izdala UE Ljubljana. gnn-189608
Topolovec Anton, Vodovodna 19,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 910319, reg. št. 46271, izdala
UE Maribor. gnr-189404
Tot Mihael, Cesta na Ostrožno 31,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001436822, reg. št. 31509, izdala UE
Celje. gnb-189695
Turnšek Ivo, Grčarevec 62, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7790,
izdala UE Logatec. gnh-189514
Urbančič Slavko, Kostanjevica, Kanal,
vozniško
dovoljenje,
št.
S1241213.
gnb-189424
Večko Boštjan, Lokrovec 68, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 985244,
reg. št. 33086. gnl-189485
Venecija Andreja, Einspielerjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1946925, reg. št. 209543. gno-189382
Vetrih Greta, Batuje 1, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S2056233, reg. št. 6057, izdala UE
Ajdovščina. gne-189642
Vražić Miljana, Potrčeva 2, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1158132, reg. št. 20403. gnk-189486
Vuković Slobodanska, Dobrajčeva ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1714669, reg. št.
144926, izdala UE Ljubljana. gnv-189675
Zupanc Irena, Ulica II. bataljona 12A,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S648388, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-189629
Žnidar
Hinko,
Praprotnikova
7,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGJC, reg. št. 9435, izdala UE
Mozirje. gno-189657
Žnidar Simona, Ulica Simona Gregorčiča
18B, Radovljica, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S869867, reg. št. 13480.
gnh-189489
Žučko Alison, Ojstro 13, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 13936, izdala UE Trbovlje.
gnd-189593

Zavarovalne police
Arko Jože, Podgorska cesta 8, Sodražica,
zavarovalno polico, št. 285677, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gni-189413
Aslani Aziz, Pungert 16, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 220077, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnx-189473
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Banovec Anica, Butorajska 36, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. AO 1032536, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb-189645
Blažič Anton, Veliki Slatnik 22, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 041013927,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnt-189477
Grobin Dejan, Cvetna ulica 5, Šentjur,
zavarovalno polico, št. AO 817552.
gnw-189474
Hiko d.o.o., Celovška 93/a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 607-3335377, izdala
zavarovalnica Maribor. gni-189538
Jug Jožef, Breg 5, Zreče, zavarovalno
polico, št. 502097, izdala zavarovalnica
Slovenica. gni-189613
Kokelj Janka, Spodnja Lipnica 25, Kamna
Gorica, zavarovalno polico, št. 276111, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnd-189618
Majde Dušan, Muhaber 38, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 756710, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnf-189616
Naraglav Anamari, Rožno 24, Brestanica,
zavarovalno polico, št. 00101722256, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnb-189470
ORUAL d.o.o., Hradeckega 48/b, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00001318579, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnk-189511
Patretič Ladislav, Jablance 14, Kostanjevica
na Krki, zavarovalno polico, št. 242712, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnr-189479
Rebernik Samo, Ulica prvoborcev 19,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1028968,
izdala zavarovalnica Tilia. gnw-189549
Sinkovič Igor, Lukovec 1/a, Boštanj,
zavarovalno polico, št. 314003, izdala
zavarovalnica Tilia. gns-189653
Slak Franc, Šranga 18A, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 339902, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnq-189480
Vidmar Robert, Vjkova 2, Postojna,
zavarovalno polico, št. 284614, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnu-189476
Žbontar Irena, Alojza Travna 17, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 00101737520.
gnz-189471

Spričevala
Ašič Ljiljana, Njegoševa cesta 6G,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1974. gnp-189506
Ašič Ljiljana, Njegoševa cesta 6G,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Administrativne
šole – dvoletni program, izdano leta 1975.
gno-189507
Aupič Anton, Glavna cesta 18, Mirna,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje lesne
šole v Sevnici, izdano leta 1965, 1966 in 1967.
gne-189367
Čuk Aleš, Ljubljanska cesta 13a, Trzin,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za strojništvo
Ljubljana, izdano leta 1993. gnd-189643
Filipović Željko, Cesta v Pečale 26,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano
leta 2004. gnm-189359
Frangež Matjaž, Štefana Kovača ulica
2C, Radenci, indeks, št. 20990060 – duplikat,
izdala Pravna fakulteta. gnc-189548
Grmovšek Katarina, Cankarjeva ulica 27,
Trebnje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
2004. gnk-189636
Grubar Petra, Ob težki vodi 73, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Splošne gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2004. gnh-189614
Hlačer Nina, Perovo 18B, Kamnik,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana
št. 326 – srednješolsko izobraževanje po
programu Gimnazija, izdano leta 1998.
gnu-189451

Hren Božidar, Tlake 11, Gornji grad,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
prodajalce, izdano leta 1986. gnv-189550
Janžekovič Srečko, Sušje 21, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške
gimnazije v Celju, izdano leta 1976.
gnn-189358
Jarc Karmen, Dombrava 2, Volčja Draga,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
prodajalce – smer trgovec, št. 1140, izdano
leta 2001. gnv-189475
Jeretina Boris, Rodica, Jarčeva ulica
3, Domžale, spričevalo 3. letnika SŠER v
Ljubljani, izdano leta 2004. gni-189663
Klemenc Marija, Vojkova cesta 107B, Nova
Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje lesarske
šole Ljubljana, izdano leta 1983. gnl-189410
Klemenc Marija, Vojkova cesta 107B, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske
šole Ljubljana, izdano leta 1982. gnk-189411
Kocjan Oskar, Orleška cesta 6, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
gradben šole v Kranju, izdano leta 1963.
gnz-189596
Krajnik Tadej, Kodrova ulica 26, Ljubljana,
spričevalo 5. letnika in potrdilo o opravljeni
maturi Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnh-189664
Kraus Matjaž, Kidričeva ulica 4, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Kočevje, št. 15/n, izdano leta 1992.
gnl-189610
Kristan Bojan, Sojerjeva 49, Ljubljana,
indeks, št. 22059890, izdala Fakulteta za šport
v Ljubljani. gnk-189361
Kristan Saša, Novi trg 1, Ljubljana,
diplomo Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča
Ljubljana, smer Gradbeni tehnik, leto izdaje
1989. gng-189665
Kunšić Mohor, Grabče 8, Zgornje Gorje,
indeks, št. 23030445, Fakulteta za stojništvo.
gnm-189459
Likovič Petra, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
indeks, št. 01002101, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnc-189444
Maček Nataša, Podklanec 10, Sodražica,
spričevalo o končani OŠ Franceta Prešerna
Ribnica, izdano leta 1983. gnj-189412
Mali Primož, Šmartno 24, Laze v Tuhinju,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2000. gnz-189646
Marković Dejvid, Delakova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1992,
1993, 1994. gnd-189368
Matić Slobodan, Pahorjeva ulica 28, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
in indeks Centra za tehnološko usposabljanje
v Ljubljani. gno-189357
Nuhanović Besim, Novosadska ulica
4, Ljubljana, indeks, izdala Srednja šola
za trgovinsko poslovanje – prodajalec.
gnl-189660
Ozmec Suzana, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Karl Destovnik Kajuh
v Ljubljani. gnm-189363
Ožir Ema, Andraž 11, Polzela, indeks,
št. 18020924, izdala Filozofska fakulteta.
gnh-189668
Pevec Franc, Brestova pot 2, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
za voznike Novo mesto, št. 2284, izdano leta
1975. gnw-189599
Pozeb Majda, Dobrova 25, Zreče,
spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske šole
v Celju, izdano leta 1972. gne-189617
Pupis Frančiška, Na zelenici 5/c, Vrhnika,
maturitetno spričevalo Gimnazije Postojna,
izdano leta 1965. gnb-189495
Rahmanović Almedina, Verd 73, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani,
izdano leta 1999, izdano na ime Selinović
Almedina. gnw-189674
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Ravnik Amir, Zabreznica 34A, Žirovnica,
spričevalo o končani OŠ in izkaz Ljudske
univerze Radovljica, izdano na ime Ravnik
Matic. gnc-189644
Sernel Nejc, Ulica talcev 32, Zagorje ob
Savi, spričevalo 2., 3. in 4. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 2001,
2002 in 2003. gnh-189439
Sever Majda, Generala Maistra 13,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Trgovske šole Murska Sobota, izdano
leta 1976. gnp-189631
Sotlar Ema, Jurčičeva 11, Celje, spričevalo
1., 2. in 3. razreda III. OŠ Celje, izdano leta
2001, 2002 in 2003. gnv-189700
Zavišić Nenad, Prijedor, Gornji Jelevac
bb, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
strokovna in poklicna šola Boris Kidrič Celje
– Cestno prometna usmeritev, izdano leta
1983. gnq-189430
Židan Samo, Borovška cesta 38, Kranjska
Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske, turistične šole v Radovljici, izdano
leta 1997. gnc-189694

Nabergoj Boris, Dovce 24, Rakek, delovno
knjižico. gni-189438
Nevenkić Gregor, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-189450
OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA,
Adamičeva 16, Ljubljana, izkaz o učnem
uspehu od 1. – 8. razreda OŠ Valentina
Vodnika, za Silan Jasno, roj. 28. 6. 1990,
Ljubljana. gnr-189679
Puntar Andraž, Ribnik 25, Trbovlje, delovno
knjižico. gng-189615
Rapič Lazo, Stara cesta 20, Kranj, vpisni
list za čoln, št. 1237/68-00, izdan 11. 7. 2000.
gnb-189620
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službene izkaznice:
delavca Sankovič Stanislava, zap. št. 1590,
izdano dne 2. 4. 2002, delavke Gruden
Jadranke, zap. št. 826, izdano dne 2. 4.
2002, delavca Gvozdić Željka, zap. št. 827,
izdano dne 2. 4. 2002, delavke Novak Brede,
zap. št. 839, izdano dne 2. 4. 2002, delavca
Šeme Tomaža, zap. št. 1040, izdano dne 2. 4.
2002, delavke Vehar Dragan Irene, zap. št.
1069, izdano dne 2. 4. 2002, delavca Zatler
Boruta, zap. št. 1086, izdano dne 2. 4. 2002.
Ob-16250/05
Šavor Andrej, Jerajeva 5, Ljubljana,
evidenčni list za skuter Yamaha SX 140, evid.
št. 01-03-406/1-2003. gnf-189691
Štokelj Rok, Goriška cesta 51, Ajdovščina,
vozno karto, št. 12-0120376. gnc-189619
Valič Aleksander, Klunova ulica 9, Ljubljana,
vozno karto, št. 378, izdal LPP. gnl-189510
Veršnik David, Poštna ulica 7A, Vrhnika,
službeno izkaznico vojaške policije s št. 1519,
izdalo Ministrstvo za obrambo. gnh-189493

Ostali preklici
Balaj Muhamet, Tavčarjeva 49, Kranj,
delovno knjižico. gnd-189418
Balažic Matija, Gabrk 2, Škofja Loka,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-500/031, VČ – 10859. gng-189590
Bevc Anamarija, Šišenska cesta 33,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-189458

Bolha Miha, Ig 200C, Ig, študentsko
izkaznico, št. 20040465, izdala Pravna
fakulteta. gnd-189522
Enkland Kerr Anna, Tomaj 56, Dutovlje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina v
Ljubljani. gnm-189659
Ferdin Jana, Podljubnik 150, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 71020376, izdala
Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gny-189597
Frigelj Zdenka, Jesenice na Dolenjskem
22, Jesenice na Dolenjskem, študentsko
izkaznico, št. 26703, izdala Fakulteta za
upravo. gnb-189699
Gnilšek Tamara, Trebinjska ulica 15,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01096329,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnt-189602
Hagjaj Agron, Partizanska 22, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gny-189472
Kariž Ludvik, Regentova 5, Piran – Pirano,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-00113/01. gnb-189420
Keršmanc Metod, Ljubljanska cesta 32,
Vrhnika, potrdilo o opravljenem izpitu za varno
delo z traktorjem in traktorskimi priključki, št.
3/787, izdala SGLŠ Postojna. gnk-189611
Mlekuž Valter, Mala vas 83, Bovec,
orožni list, št. OL 12056, izdala UE Tolmin.
gny-189622
Može Gregor, Marušičeva 16, Piran –
Pirano, študentsko izkaznico, št. 41980171,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnb-189545
Mucič Vesna, Deteljica 11, Tržič, študentsko
izkaznico, št. 01076083, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gns-189478
Muratović Nermin, Vide Pregarčeve 12,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-189513
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NOVA IZDAJA
V novi podobi je izšel prvi

pravnik

revija za pravno teorijo in prakso

jubilejnega letnika 60 oziroma kot Slovenski pravnik
spoštljivega letnika 122.
Revijo izdaja Zveza društev pravnikov Slovenije. Uredniški
odbor pod vodstvom odgovornega urednika Toneta
Frantarja sestavljajo ugledni slovenski pravniki, ki skrbijo,
da revija ohranja visoko strokovno raven in pomembno
prispeva k oblikovanju slovenske pravne misli.
Z ALOŽBA

Slovenska ul. 9,
1000 Ljubljana

Zadnjih pet letnikov,
od leta 1999 do leta 2004

Spletna trgovina:

lahko kupite s 50% popustom.

www.uradni-list.si
Naročite po faksu:

01/425 14 18

N
A R O Č I L N I C A
s tem nepreklicno naročam revijo
• pravnik – letna naročnina
 za pravne osebe

16.500 SIT z DDV

štev. izvodov

 za posameznike

12.000 SIT z DDV

štev. izvodov

4.800 SIT z DDV

štev. izvodov

38.000 SIT z DDV

štev. izvodov

Naročeno revijo mi pošljite na naslov

Davčna številka

 za študente
 za tujino

davčni zavezanec:  DA
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

 NE

Podpis pooblaščene osebe
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