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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-16786/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Vesna Zupančič Klarič, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-63-14,
faks 01/369-63-19, elektronska pošta: vesna.zupancic@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/slov/index.htm.
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: izdelava in dobava tobačnih
znamk.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
22.40.00.00-4.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): 22.22.11 – nove znamke; kolki,
čeki, bankovci, ipd.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
560,000.000 kosov tobačnih znamk.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 17. 6. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-13/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 1714-03-430-100/2005/2 Ob-16807/05
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.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo
sistemov za prepoznavo registrskih tablic
(ANPR), mobilnih in ročnih termovizij ter baterij za ročne termovizije, št. 430-100/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: predmet javnega razpisa je dobava sistemov
za prepoznavo registrskih tablic (ANPR),
mobilnih in ročnih termovizij ter baterij
za ročne termovizije, št. 430-100/2005.
Podrobnejši opis in količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 17. 6. 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava sistemov za
prepoznavo registrskih tablic (ANPR). Podrobnejši opis in količine bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
140,800.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka postopka:
17. 6. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava mobilnih in
ročnih termovizij ter baterij za ročne termovizije; podrobnejši opis in količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
528,520.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka postopka:
17. 6. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-100/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; 2001 Nacionalni PHARE program
– Soﬁnanciranje in Schengenski izvedbeni
načrt – PSF0525.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
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Gradnje
Št. 353-1/05-131
Ob-16596/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kočevje, kontaktna oseba: Nevenka Drobnič, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-38-246,
faks 01/89-38-230, elektronska pošta: nevenka.drobnic@siol.net, internetni naslov:
www.kocevje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: komunalna infrastruktura v
poslovni coni LIK Kočevje.
II.2) Kraj izvedbe: Kočevje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): NACE – 50/502/502,7.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
komunalne infrastrukture v poslovni coni
LIK v Kočevju: cesta – 450 m, sanitarna in
meteorna kanalizacija – 624 m, telekomunikacije – 70 m, vodovod (hidrantno omrežje)
– 400 m, elektrika – 1080 m in nova transformatorska postaja, ureditev platojev.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 180,000.000 SIT in 190,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: junij 2005,
– gradnje: avgust 2005.
II.7) Datum zaključka: oktober 2005.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
mesečne situacije v zakonskem roku ali v
skladu z razpisnimi pogoji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: ukrep 1.4 EPD
2004-2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Občina Kočevje

Storitve
Ob-16887/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Franc Glinšek, CKŽ 14, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/498-11-00, faks 07/492-221, elektronska
pošta: obcina.krsko@krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prodaja in nakup obstoječega objekta s povratnim najemom.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: 66140000-3.
II.2.3) Kategorija storitve: 6 iz priloge I
A – storitve.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
prodaja in nakup obstoječega objekta s
povratnim najemom.
III.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
IV.1) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Občina Krško

Javni razpisi
Blago
Št. 371-02-12/05 (0406)
Ob-16782/05
Preklic
Zaradi dvakratne objave preklicujemo
objavo javnega naročila za izdelavo, dobavo in montažo arhivskih regalov ter dobavo
in vnos blagajn in kovinskih omar za potrebe
pravosodnih organov, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob-15294/05.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 371-02-12/05 (0406)
Ob-16781/05
Popravek
V objavljenem javnem naročilu za izdelavo, dobavo in montažo arhivskih regalov ter
dobavo in vnos blagajn in kovinskih omar
za potrebe pravosodnih organov, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 54 z dne
3. 6. 2005, Ob-15311/05 se popravi točka
II.2.1) Celotna količina in obseg del, in sicer
za sklop B.
Točka II.2.1) se glasi:
Sklop A – arhivski regali, ocenjena
vrednost naročila je 20,000.000 SIT (brez
DDV);
Sklop B – blagajne, ocenjena vrednost
naročila je 3,000.000 SIT (brez DDV);
Sklop C – kovinske omare, ocenjena
vrednost naročila je 6,000.000 SIT (brez
DDV).
Ministrstvo za pravosodje
Ob-16838/05
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 56 z dne 10. 6. 2005, Ob-16157/05, za dobavo medicinske opreme, naročnik Splošna
bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420
Trbovlje, se popravi točka II.2.1) in se črta:
II.2.1) Celotna količina ali obseg: črta se:
optika za laparoskopijo, 1 kom ginekološka
miza, urodinamometer.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-16921/05
Popravek
V javnem razpisu za nabavo rotacijskoprenosnega mehanizma, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14792/05, se popravijo naslednje točke
zaradi podaljšanja roka za oddajo ponudb:
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe:
– vrednost in valuta: 1.000 EUR,
– veljavnost: 20. 7. 2005 do 28. 9.
2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: http://www.praetor.si/ (rubrika
javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 2005, do 13. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj (odpiranja
ponudb, op. naročnika): 20. 7. 2005 ob
13.30; Kotnikova 19a, Ljubljana, Slovenija,
1. nadstropje.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije d.o.o.
Popravek
Št. 7/05-6
Ob-16952/05
Naročnik v skladu s prvim odstavkom 25.
člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 36/04 ZJN-1 UPB1) spreminja objavo za
javni razpis: dobava ultrazvočnega aparata
za RTG oddelek in klasične RTG temnice
z avtomatskim mešalcem kemikalij, objavljen v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 27. 5.
2005, Ob-14797/05.
V oddelku III: pravni ekonomski, ﬁnančni
in tehnični podatki točka III.2.1.1 – Pravni
status – obvezna dokazila se črta šestnajsti
odstavek:
– da bo predložil referenčno listo.
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 404-08-141/2005-20
Ob-16955/05
Popravek
V zvezi z javnim naročilom MORS
75/2005 – ODP – za nakup zastav, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50 z dne 20. 5.
2005, Ob-13904/05, se spremenijo točke:
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
zastav: zunanje zastave 321 kosov, zastave za na vozila 200 kosov, zastave za
notranje prostore 389 kosov, namizne zastave s podstavkom 1183 kosov, drog za
zastave 17 kosov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: do
4. 7. 2005 do 12. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj javnega odpiranja ponudb: 5. 7. 2005 ob 10 uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-204/2005-32
Ob-16956/05
Popravek
V javnem razpisu MORS 181/2005-ODP,
za nakup kovinskega pohištva, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13923/05 in v Uradnem listu EU št. S98
z dne 24. 5. 2005, 2005/S 98-097461 se v
poglavju II.2.1):
pod sklop 2 doda še 9 kosov = skupaj
zahtevanih kosov = 49;
pod sklop 8 doda še 9 kosov = skupaj
zahtevanih kosov = 14.
Ministrstvo za obrambo
Št. 473
Ob-16582/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska

Gora, kontaktna oseba: Monika Jakelj, Koroška ulica 12, 4280 Kranjska Gora, Slovenija,
tel. 04/588-48-50, faks 04/588-48-51, elektronska pošta: osjvkg.tajnistvo@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodenje postopkov javnih
naročil in svetovanje, Marija Jerala s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-63-101
ali 041/648-599, faks 04/58-63-101, elektronska
pošta:
javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.2.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave je fco šolska
kuhinja Koroška ulica 12, Kranjska Gora.
II.1.9) Razdelitev na sklope: 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: ocenjena vrednost je 15,250.000 SIT, od tega
sklopi: 1. mleko in mlečni izdelki 3,400.000
SIT; 2. meso in mesni izdelki 4,200.000 SIT;
3. ribe 150.000 SIT; 4. sveža zelenjava in
sadje 2,500.000 SIT; 5. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje 800.000 SIT;
6. sadni sokovi 500.000 SIT; 7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarsko pecivo 1,700.000
SIT; 8. ostalo prehrambeno blago 2,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni po prejemu zbirne mesečne
fakture.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedena v drugem in četrtem odstavku
(1. do 3. točka) 42. člena ZJN-1-UPB1 in
razpisni dokumentaciji.
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 – potrdilo davčnega
urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2005.
Cena: 7.200 SIT.
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Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 07000-0000936334, odprt
pri Gorenjski banki d.d. Kranj, namen plačila: RD OŠ JVKG.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2005 ali 27 dni
od odposlanja obvestila, do 8. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 8. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005
ob 11. uri; Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora, Koroška ulica 12, I. nadstropje, tajništvo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora

– po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 16 z dne 18. 2.
2005, Ob-4182/05.
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: 8. 7. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR pri
Banki Koper številka 10100-0035684452.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 11. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 14. uri; OGZ, Ljubljanska cesta 6, 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: 8. 6. 2005.
Obalna gasilska zveza Koper

Ob-16587/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Obalna gasilska zveza Koper, kontaktna oseba:
Zdravko Banko, Ljubljanska 6, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 041/616-432; +386/5/631-04-42,
elektronska pošta: ogz.koper@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup 5 gasilskih vozil tip GVC 16/25.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava v Koper, Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.42.10.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 34144210 (PRODCOM2005).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 5 gasilskih vozil tip GVC 16/25.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 28. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo del
v višini 5% pogodbene vrednosti del,
– bančna garancija za odpravo napak v
vrednosti 3% pogodbene vrednosti del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: leasing v
trajanju 120 mesecev s pologom ob dobavi
vozil v višini 35,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve BON 1 in BON 2,

Stran

Ob-16598/05
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: Franci Šoško, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. Oprema VM – sklop A
Poz.

Oznaka

OPIS

Količina
(kos)

1

L-1276

Enostranska objemka zatezača na drogu M14, M46, M57

406

2

L-2021

Enostranska objemka zatezača na drogu M8, M8a, M18

100

3

L-1278

Objemka zatezača na konzoli

506

4

L-701

Križni člen

506

5

L-1145

Objemka za konzolo na drogu M14, M46, M57

406

6

L-2022

Objemka za konzolo na drogu M8, M8a, M18

100

7

L-1283

Zatezač l=1900

1

Stran
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1. Oprema VM – sklop A
Poz.

Oznaka

OPIS

Količina
(kos)

8

L-1283

Zatezač l=2000

77

9

L-1283

Zatezač l=2100

27

10

L-1283

Zatezač l=2200

61

11

L-1283

Zatezač l=2300

94

12

L-1283

Zatezač l=2400

80

13

L-1283

Zatezač l=2500

85

14

L-1283

Zatezač l=2600

40

15

L-1283

Zatezač l=2700

8

16

L-1283

Zatezač l=2800

2

17

L-1283

Zatezač l=3100

1

18

L-1283

Zatezač l=3200

1

19

L-1283

Zatezač l=3300

1

20

L-1283

Zatezač l=3500

1

21

L-1283

Zatezač l=3600

4

22

L-1283

Zatezač l=3900

23

L-415

Konzola cevna ﬁ 76; l=2600

67

24

L-415

Konzola cevna ﬁ 76; l=2800

51

25

L-415

Konzola cevna ﬁ 76; l=3000

74

26

L-415

Konzola cevna ﬁ 76; l=3200

102

27

L-415

Konzola cevna ﬁ 76; l=3400

137

28

L-415

Konzola cevna ﬁ 76; l=3600

95

29

L-415

Konzola cevna ﬁ 76; l=3800

49

30

L-415

Konzola cevna ﬁ 76; l=4000

3

31

L-415

Konzola cevna ﬁ 76; l=4200

14

32

L-415

Konzola cevna ﬁ 76; l=4400

4

33

L-415

Konzola cevna ﬁ 76; l=5200

1

34

L-415/1

Konzola cevna ﬁ 76, debelostenska; l=4400

1

35

L-415/1

Konzola cevna ﬁ 76, debelostenska; l=4600

1

36

L-415/1

Konzola cevna ﬁ 76, debelostenska; l=5800

5

37

L-4605

Poligonacijski lakt – prema

38

L-4606

Poligonacijski lakt – krivina

39

L-373

Pritrdilec polig. lakta

40

L-4289

Držalo opore izolatorja

608

41

L-4290

Opora silikonskega izolatorja

608

7

324
280
1.208

2. Oprema VM – sklop B
Poz.

Oznaka

OPIS

Količina
(kos)

42

Silikonski izolator 3 kV

604

43

Silikonski izolator 3 kV s sponko za eno vrv

598

44

Silikonski izolator 3 kV s sponko za dve vrvi

10

45

L-4293

Poligonacijska ročica l=900

46

L-4293

Poligonacijska ročica l=1100

1.010
132

47

L-4293

Poligonacijska ročica l=1300

26

48

L-4293

Poligonacijska ročica l=1400

4

49

L-4293

Poligonacijska ročica l=1500

4

50

L-4293

Poligonacijska ročica l=1600

2

51

L-4293

Poligonacijska ročica l=2100

52

L-400

Sponka za obešalke

1.000

53

L-4293

Sponka za poligonacijo

1.400

54

L-4484

Objemka za dve polig. ročici

2

603
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave: HSŽ, Sekcija
za elektroenergetiko, VM Pivka, Kolodvorska 32, Pivka.
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:
– kovinska oprema za VM – sklop A,
– ostala oprema za VM – sklop B.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 8. 6. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 4,500.000 SIT ali
18.000 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 19. 7. 2005.
Cena: 3.000 SIT + 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 12 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: 20. 7. 2005 ali 42
dni od odposlanja obvestila, do 13. ure v
tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska ul.
11, Ljubljana.

– registracija dejavnosti,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– nekaznovanje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– potrdilo o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov,
– potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo banke,
pri kateri ima prijavitelj odprt TRR, o povprečnem stanju na TRR za obdobje zadnjih 6
mesecev pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjena izjava o izpolnjevanju pogojev glede kadrov, transportnih rešitev in skladiščnih prostorov.
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) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: objava v Ur. l. RS, št. 54-55
z dne 21. 5. 2004, Ob-13958/04; popravki
objave Ur. l. RS, št. 57-58 z dne 28. 5. 2004
pod Ob-14802/04, Ur. l. RS, št. 61 z dne
4. 6. 2004 pod Ob-15665/04, Ur. l. RS, št.
85-87 z dne 6. 8. 2004 pod Ob-21428/04 in
v Ur. l. RS, št. 135 z dne 17. 12. 2004 pod
Ob-35359/04.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5020-8/-2004-1 z dne 16. 4.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 8. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 8. 2005 ob 11. uri.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 5. 9. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 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: splošna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Ministrstva za zdravje, opis predmeta
naročila (speciﬁkacija) pa udeleženci pridobijo na naslovu pooblaščenega naročnika
od ponedeljka, 20. 6. 2005 dalje, po predhodni pismeni najavi – posredovanju izpolnjenega obrazca iz razpisne dokumentacije:
zahtevek za dvig razpisne dokumentacije,
na naslov pooblaščenega naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za zdravje

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 10. 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: 21. 7. 2005
ob 10. 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: 8. 6. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-16791/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zdravje RS, kontaktna oseba: Robert Godina, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-76-03, faks 01/241-76-04, elektronska pošta: robert.godina@gov.si, internetni
naslov: http://www2.gov.si/mz/mz-splet.nsf.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zdravila (registrirana in neregistrirana).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnikov so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): zap. št. 1285, CODE
24.4., LEVEL 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:
15.500,000.000 SIT (vrednost naročila na
letni ravni z DDV).
Količina razpisanega blaga je razvidna iz
opisa predmeta naročila (speciﬁkacija).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 16 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT. V primeru ponudbe
v višini pod 1,000.000 SIT, mora ponudnik
predložiti bančno garancijo (nepreklicno,
brezpogojno, unovčljivo na prvi poziv) za
resnost ponudbe v višini 50% ponudbene
vrednosti;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od posamezne pogodbene vrednosti (z DDV).
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:

Stran

Št. 215/05
Ob-16792/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Stran
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Žirovnica, kontaktna oseba: Tomo Pavlenč, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel.
04/580-91-50, faks 04/580-91-55, elektronska pošta: tomo.pavlenc@os-zirovnica.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodenje postopkov javnih
naročil in svetovanje, Marija Jerala s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-63-101
ali 041/648-599, faks 04/58-63-101, elektronska
pošta:
javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.2.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave je fco šolska
kuhinja Zabreznica 4, Žirovnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ponudbe se
lahko predložijo za: en sklop, več sklopov,
vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost je 18,951.000 SIT, od tega sklop
št.: 1. mleko in mlečni izdelki 2,182.000
SIT; 2. meso in mesni izdelki 4,947.000
SIT; 3. ribe 338.000 SIT; 4. sveža zelenjava in sadje 2,976.000 SIT; 5. zamrznjena
in konzervirana zelenjava in sadje 793.000
SIT; 6. sadni sokovi in sirupi 1,382.000 SIT;
7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarsko pecivo 3,651.000 SIT; 8. ostalo prehrambeno
blago 2,681.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni po prejemu zbirne mesečne
fakture.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedena v drugem in četrtem odstavku
(1. do 3. točka) 42. člena ZJN-1-UPB1 in
razpisni dokumentaciji.
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 – potrdilo davčnega
urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2005.
Cena: 7.200 SIT.
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Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 07000-0000936334, odprt
pri Gorenjski banki d.d. Kranj, namen plačila: RD OŠ JVKG.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2005 ali 28 dni
od odposlanja obvestila, do 8. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2005
ob 11. uri; Osnovna šola Žirovnica, Zabreznica 4, I. nadstropje, tajništvo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Osnovna šola Žirovnica
Ob-16795/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Jani Erklavec, Povšetova 6,
1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-97-11,
01/477-96-00, faks 01/477-96-98, 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: Boštjan Košir, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-96-92, faks 01/477-96-98, 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: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 5/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila je dobava nakladača za
odlagališče nenevarnih odpadkov Barje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče nenevarnih
odpadkov Barje, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa je 49,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 koledarskih dni od oddaje naročila; začetek 3. 8. 2005 in/ali konec 18. 9.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Največje
možno
število
točk

1. Cena (brez DDV)
2. Garancijski rok za celoten stroj
3. Dobavni rok
3. Specializirano osebje za
servisiranje stroja, opremljenost
servisne delavnice in zaloga
rezervnih delov
Skupaj

60 točk
10 točk
10 točk

10 točk
90 točk

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 20. 7. 2005, od
ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.
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, Povšetova ulica
6, 1104 Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro s pripisom JR B 5/05 in identiﬁkacijsko številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2005 ali 32 dni
od odposlanja obvestila, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
ali pooblaščene osebe s pooblastilom in kopijo osebnega dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2005
ob 11. uri; Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1104 Ljubljana v sejni sobi št. 200,
drugo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 404-08-115/2005-23
Ob-16799/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat, Dušan Cirar, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24–26,
1000 Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: javna_naročila@mors.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 113/2005 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
avtomati za toplo in mrzlo pitno vodo z
nastavkom za PE kozarce, ter dobava
vode in kozarcev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije po Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: postavitev ca. 300 avtomatov za toplo in mrzlo vodo
z nastavkom za PE kozarce po različnih
lokacijah po Slovenije, dobava ca. 25.000
litrov vode in 500 PE kozarcev mesečno, ter
zagotovitev vsaj 6 balonov za vodo za vsak
postavljen avtomat.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2005 in/ali konec
30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe (kandidat jo priloži le v primeru, če je skupna
vrednost ponudbe višja od 30 mio SIT brez
DDV);
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (kandidat jo priloži le v primeru, če je skupna vrednost ponudbe višja
od 30 mio SIT brez DDV). Ponudnik mora
predložiti izjavo banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 1% pogodbene vrednosti brez DDV,
če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
uradnega prejema računa, oziroma 90 dni v
obdobju začasnega ﬁnanciranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno
ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden

razpisa MORS 113/2005 – ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 9. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat
za logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva
pl. 24, 1000 Ljubljana; soba 351/I.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo

katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005;
– ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo prijave.
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
Dokazilo:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih zmogljivostih in priložene vsaj tri izjave o referencah.
Ponudnik mora imeti vsaj 6 ustreznih
vozil. V primeru, da ponudnik toliko ustreznih vozil nima, priložiti lastno izjavo, da bo
v primeru podpisa pogodbe ustrezna vozila
zagotovil.
– da zagotavlja izpolnitev vseh posebnih
pogojev naročnika;
Dokazilo:
– podpisane in žigosane zahtevane
izjave.
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo na javni razpis;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-115/2005–23.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 25. 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

Stran

Ob-16801/05
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: Tatjana Kajin, 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:
– tirnica 49 E-1 trdote 880 MPa, min.
dolž. 100 m, brez vara – 11.600 m,
– tirnica 60 E-1 trdote 1080 MPa, min.
dolž. 100 m, brez vara – 230 m,
– tirnica 54 E-1 trdote 880 MPa, brez
vara – 22,5 m.
II1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: DDP na mesta vgradnje.
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:
– tirnica 49 E-1 trdote 880 MPa, min.
dolž. 100 m, brez varov – 11.600 m,
– tirnica 60 E-1 trdote 1080 MPa, min.
dolž. 100 m, brez varov – 230 m,
– tirnica 54 E-1 trdote 880 MPa, brez
varov – 22,5 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 6. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 11,700.000 SIT ali 48.750 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:
1. cena,
2. plačilni rok,
3. reference.
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:
cena: 3.000 SIT+ 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 12 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: 22. 7. 2005 ali 42 dni
od odposlanja obvestila, do 13. ure v tajništvo Centra za nabavo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 378/05
Ob-16804/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba: Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Bohoričeva 28, 1000 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, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup in montaža hladilnega kompresorja – ponudba se odda kot celota.
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:
29.12.30.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.12.30.00-7.
2) Kratek opis: nakup in montaža hladilnega kompresorja.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
in montaža hladilnega kompresorja.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni od izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti navedene v obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
z nakazilom na predračun zakladniškega
računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 01100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 8. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 200 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: 1. 8. 2005
ob 12. ur; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana, predavalnica 1 – pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Zainteresirani ponudniki imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak
delavnik med 10. in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi A
(točka I.3) te objave.
Ogled bo 19. julija 2005 ob 9. uri - zbor
zainteresiranih ponudnikov je v avli pri informacijah v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška c. 7, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-16814/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, kontaktne osebe:
Brane Lužar, Darija Abramič, Vesna Priveršek Poglajen in Suzana Miklič Nikič, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:
01/47-74-186, 01/47-74-138, 01/47-74-146,
01/47-74-118, 01/47-74-246, 01/47-74-234,
faks 01/42-56-746, 01/42-59-775, elektronska pošta: info@ajpes.si, internetni naslov:
www.ajpes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve, kontaktni osebi: Iris Ferrin in Anica Košir, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-74-186, faks 01/42-56-746.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Služba za pravne, kadrovske
in splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava 6 skupin računalniške opreme:
– osebni računalniki: RO-1, 43 kosov;
RO-2, 5 kosov; RO-3, 1 kos (3 podskupine);
– prenosni računalniki: RP-1, 6 kosov;
RP-2, 1 kos, (2 podskupini);
– monitorji: MT-1, 25 kosov, (1 podskupina);
– tiskalniki: TL-1, 33 kosov; TL-2, 10 kosov (2 podskupini);
– strešniki: RS-1, 1 kos; RS-2, 1 kos (2
podskupini);
– programska oprema: PO-1, 16 kosov;
PO-2, 1 kos; PO-3, 1 kos (3 podskupine).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na 13 lokacij naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis
računalniške opreme, ki je predmet javnega razpisa, je navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe, za
dobro in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti in za izpolnitev obveznosti iz garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni od prejema računa, ki je izstavljen po
dobavi računalniške opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gospodarske družbe.
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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o boniteti
poslovanja, BON obrazec za gospodarske
družbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference s priporočili, certiﬁkati
o usposobljenosti servisnih delavcev, opis
servisa (število in krajevni seznam lokacij
ter število usposobljenih strokovnjakov na
posamezni lokaciji.
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 5. 8. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 8. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjen obrazec o tehnični
sposobnosti priložen 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:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. reference ponudnika,
2. garancijski rok,
3. dodatne tehnične zahteve,
4. rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred pridobitvijo
razpisne dokumentacije se znesek nakaže
na transakcijski račun odprt pri Abanki Vipa
d.d. PE Tržič št.: 05100-8010006318.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do 12.
ure.
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: člani komisije, predstavniki ponudnikov in drugi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 13. uri; Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, mala sejna soba Občine Tržič,
prvo nadstropje.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Prostovoljno Gasilsko društvo
Bistrica pri Tržiču

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. 8. 2005
ob 11. uri; Ljubljana, Tržaška cesta 16.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Ob-16873/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno Gasilsko društvo Bistrica
pri Tržiču, kontaktna oseba: Jani Žlindra,
Ročevnica 61, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
041/967-322, elektronska pošta: pgdbistrica@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
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava šasije za izdelavo gasilskega vozila, s kompaktno kabino, ki bo v skladu
s tipizacijo vozil GZS nadgrajeno v gasilsko vozilo GVC 24/50.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ročevnica 61, 4290 Tržič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava šasije za izdelavo gasilskega vozila:
14,000.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 8. 2005 in/ali konec
30. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 5%
bančna garancija od ponujene vrednosti za
resnost ponudbe veljavna do 30. 10. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni rok plačila od prejete situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba med naročnikom in
izvajalcem del.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila,
– 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,
– izpolnjeni obrazci priloženi razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Stran

Ob-16890/05
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: Franci Šoško, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: Nabava@slo.zeleznice.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kontaktni vodnik RiS 100 70.000 kg.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: Centralno
skladišče Zalog, Kriva pot 38, Zalog.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kontaktni vodnik RiS 100 70.000 kg.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 8. 6. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT ali 21.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila = 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:
1. cena,
2. plačilni rok,
3. reference.
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:
Cena: 3.000 SIT + 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 12 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.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2005 ali 42 dni
od odposlanja obvestila do 13. ure v tajništvo Centra za nabavo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 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: 8. 6. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 423/1-2005
Ob-16891/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Koroška Bela, kontaktna
oseba: Danica Bolčina, Cesta talcev 2, Koroška Bela, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/580-64-05, faks 04/580-64-04, elektronska pošta: danica.bolcina@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodenje postopkov
javnih naročil in svetovanje, Marija Jerala s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-31-01 ali 041/648-599,
faks 04/586-31-01, elektronska pošta: javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.2.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave je fco šolska
kuhinja Cesta talcev 2, Koroška Bela.
II.1.9) Razdelitev na sklope: 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: ocenjena vrednost je 13,000.000 SIT, od tega sklop
št.: 1. mleko in mlečni izdelki 2,890.000
SIT; 2. meso in mesni izdelki 3,580.000
SIT; 3. ribe 130.000 SIT; 4. sveža zelenjava in sadje 2,100.000 SIT; 5. zamrznjena
in konzervirana zelenjava in sadje 680.000
SIT; 6. sadni sokovi in sirupi 420.000 SIT;
7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarsko pecivo 1,455.000 SIT; 8. ostalo prehrambeno
blago 1,745.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni po prejemu zbirne mesečne
fakture.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedena v drugem in četrtem odstavku

(1. do 3. točka) 42. člena ZJN-1-UPB1 in
razpisni dokumentaciji.
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 – potrdilo davčnega
urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2005.
Cena: 7.200 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 07000-0000936334, odprt
pri Gorenjski banki d.d. Kranj, namen plačila: RD OŠ JVKG.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2005 ali 27 dni
od odposlanja obvestila, do 8. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005
ob 11. uri; Osnovna šola Koroška Bela, I.
nadstropje, tajništvo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Osnovna šola Koroška Bela
Št. 1714-09-430-65/2005/2 Ob-16938/05
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 nabavo
pisarniške opreme, št. 430-65/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava oziroma dobava in montaža (za pod/sklope
1, 3, 5, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 in 6.6) pisarniške
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Št.

opreme po sklopih oziroma podsklopih
iz priloge B. Podrobnejši opis in količina
opreme, ki je predmet javnega razpisa, je
navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Generalna policijska
uprava in policijske uprave na območju celotne RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00 -2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00 -2.
2) Kratek opis: kovinske omare in regali.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00 -2.
2) Kratek opis: pisarniški stoli.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00 -2.
2) Kratek opis: mize, omare, predalniki
- dokompletacija.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00 -2.
2) Kratek opis: drobna pisarniška oprema.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00 -2.
2) Kratek opis: klimatske naprave.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 6.1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00 -2.
2) Kratek opis: mize, predalniki, omare,
police, pulti, klopi in obloge.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 6.2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00 -2.
2) Kratek opis: stoli.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 6.3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00 -2.
2) Kratek opis: kovinske omare, regali in
konstrukcije,
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 6.4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00 -2.
2) Kratek opis: lamelne zavese.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43006505, 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: 18. 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: 150 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: 19. 7. 2005
ob 11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije

3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 6.5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00 -2.
2) Kratek opis: napisne table.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 6.6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00 -2.
2) Kratek opis: čajna kuhinja.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni 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: opis in
količina opreme, ki je predmet javnega razpisa, je navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi oziroma
dobavi in montaži (za pod/sklope 1, 3, 5,
6.1, 6.3, 6.4, 6.5 in 6.6).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina ponudnikov predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; obrtno dovoljenje (če je
potrebno); potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja (ponudnik ga mora
predložiti le v primeru, da njegova skupna
ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih; certiﬁkat o
skladnosti (ponudnik ga mora predložiti le
v primeru, da se prijavlja za sklop 2 in/ali
podsklop 6.2).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-65/2005.
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Št. 1714-04-430-76/2005/4 Ob-16939/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
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notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo prevoznih sredstev iz sklada Schengen Facility,
št. 430-76/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava prevoznih sredstev za potrebe Policije, iz
sklada Schengen Facility, po sklopih iz
priloge B. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave prevoznih
sredstev je lokacija: Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Vodovodna 93A, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: belo-modro specialno patruljno vozilo s prostornino motorja do 1600
cm3.
3) Obseg ali količina: 20 kosov.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: civilno specialno patruljno vozilo s prostornino motorja od 1600 do
1900 cm3.
3) Obseg ali količina: 20 kosov.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: civilno specialno patruljno vozilo s prostornino motorja od 1600 do
1900 cm3 – 4X4 pogon.
3) Obseg ali količina: 15 kosov.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: civilno specialno patruljno vozilo s prostornino motorja od 1600
do 1900 cm3 – 4X4 pogon (za tehnično
osebje).
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3) Obseg ali količina: 20 kosov.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: terensko vozilo s policijsko opremo – večje.
3) Obseg ali količina: 10 kosov.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: specialno vozilo za oglede krajev kaznivih dejanj.
3) Obseg ali količina: 5 kosov.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: specialno vozilo za potrebe mobilnih kriminalističnih skupin.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov,vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina prevoznih sredstev je 92 kosov ter
je po posameznih sklopih navedena v prilogi
b. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen sklop, glede
na prioriteto, ceno in razpoložljiva ﬁnančna
sredstva.
II.3) Tajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina ponudnikov predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnična speciﬁkacija in seznam pooblaščenih servisov za ponujena
prevozna sredstva.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: Schengenski izvedbeni načrt; PSF0521.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2005 50/13898 z dne 20. 5.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. servisna pokritost po regijah,
3. garancijski rok,
4. cena porabe goriva (CPG).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-76/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43001205, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: 19. 7. 2005
ob 12.30, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1.1) in III.2.1.2): tuji ponudniki
predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer
ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu,
po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno od-
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govornostjo, 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: 13. 6. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Ob-16982/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Vilim Lovrinčić, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-59-00, faks 01/369-59-01, elektronska pošta: gp.mk@gov.si, internetni naslov:
http://www.kultura.gov.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: 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.
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: MK.IT-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme za projekt
registra kulturnih predmetov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za kulturo,
Metelkova 4, 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: javno
naročilo zajema nakup računalniške opreme, ki obsega: diskovno polje, komunikacijsko opremo, strežnik, delovne postaje,
tiskalnik, optični čitalec in programsko opremo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo
ponudb;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje 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: rok
plačila: 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki se izstavi po izvedeni uspešni postavitvi opreme.
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

Ob-16947/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: optična vlakna.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja in najem optičnih vlaken, in sicer
izgradnja optične poti med Pošto Slovenije in PLC Maribor ter Pošto Slovenije
in PBS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.22.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja priključka in najem optičnega vlakna za
obdobje 36 mesecev.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku
30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ponudnik mora biti registriran za
opravljanje telekomunikacijskih storitev,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,

– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do roka zahtevanega v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe),
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujene storitve oziroma blago morajo popolnoma ustrezati zahtevam naročnika,
– ponudnik mora imeti izgrajeno in ponuditi lastno optično omrežje za zagotavljanje
optične povezave do naročnika,
– ponudnik mora imeti zaposlene vsaj tri
strokovnjake, specializirane za upravljanje s
komunikacijskim omrežjem,
– ponudnik mora imeti stalno dežurno
službo za odpravljanje napak na delovanju
omrežja,
– izjava iz katere je razviden ponudnikov
status.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 51/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2005
ob 11. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
izbral najugodnejšega ponudnika po lokacijah (PS – PLC MB in PS – PBS).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je v preteklih treh letih (2002,
2003, 2004) ali v letošnjem letu za poljubnega naročnika (končnega kupca) opravil vsaj
tri uspešne dobave podobne opreme poljubne blagovne znamke (za podobno opremo
šteje dobava SAN);
5. ponudnik ima za vsako postavko opreme, ki jo ponuja, s proizvajalcem oziroma
principalom opreme, ki je predmet ponudbe,
sklenjeno veljavno pogodbo oziroma dogovor za prodajo in podporo;
6. ponudnik ima na voljo redno zaposlene kadre z vsaj naslednjimi znanji: a)
2 kadra s certiﬁkatom proizvajalca oziroma principala za servis ponujene opreme
– SAN, b) 2 kadra s certiﬁkatom proizvajalca
oziroma principala za servis ponujene opreme – strežnika, c) 1 kader s certiﬁkatom proizvajalca oziroma principala za servis ponujene opreme – osebni računalniki. Isti kader
ima lahko certiﬁkate za več področij;
7. skladnost ponujene opreme s speciﬁkacijo. Ponujena mora biti celotna razpisana
količina vseh postavk. Vzdrževalni pogoji
kot so zahtevani v obrazcu A-7 ponudba in
predračun.
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:
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: za
vsako postavko kopija veljavne pogodbe s
principalom oziroma proizvajalcem oziroma
listina, s katero je izkazana poslovna povezava (dogovor o dobavi), iz katerega je razvidna podpora principala za razpisan posel.
Iz posamezne listine je lahko razvidno, da
pokriva več postavk opreme.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz obrazca A-4 prijava (posebno
dokazilo ni zahtevano);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
certiﬁkati kadrov, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja o usposobljenosti kadrov;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
razvidno iz obrazca A-10 speciﬁkacije in A-7
ponudba in predračun (posebno dokazilo ni
zahtevano). Ponudnik za vsako ponujeno
postavko predloži tehnično dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: MK.IT-2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: http://www.praetor.si (rubrika javna naročila), ponudniki pa jo tudi
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lahko pisno zahtevajo preko e-mail naslova:
info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 19. 7. 2005
ob 12.30; Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za kulturo
Ob-17000/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
kontaktna oseba: Barbara Štukelj, Glinška
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-23-50, faks 01/425-98-23, elektronska pošta: barbara.stukelj@ess.gov.si, internetni naslov: www.ess.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, kontaktna oseba: Boris Rustja, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-23-96, faks 01/425-98-23,
elektronska pošta: boris.rustja@ess.gov.si,
internetni naslov: http://www.ess.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, kontaktna oseba: vložišče – soba
2 (klet), Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-23-95, faks 01/425-98-23,
elektronska pošta: zrsz.cs@ess.gov.si, internetni naslov: http://www.ess.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, vložišče – soba 4 (klet), Glinška ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-23-55, faks
01/425-98-23.
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: Rožna dolina – oprema.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pisarniške opreme
za potrebe Vodstva in Centralne službe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: poslovni objekt Rožna
dolina, cesta IX/6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena vrednost,
2. rok izvedbe,
3. rok plačila,
4. garancijski rok,
5. zagotavljanje dokupa opreme.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-11/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 7. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: vplačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR Zavoda
RS za zaposlovanje, št. 01100-6030264217,
odprt pri UJP, sklic na št. 961-11-05.
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: 90 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, ki jo zakoniti zastopnik
ponudnika pooblasti.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 6. 2005
ob 10.30; Glinška ulica 12, Ljubljana – sejna
soba (klet).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Gradnje
Ob-16576/05
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 ko 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 RT-924/3559 Podlom–Krajnski Rak–Podvolovjek.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 3559 cesta RT-924
Podlom-Kranjski Rak-Luče.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
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:

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

– 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 20. 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: 20. 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: 20. 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
64,800.000 SIT.
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Ob-16577/05
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:
ivedba, 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 vozišča in pločnikov ob cesti
R2-423/1226 Nova vas – Črnolica od km
0+620 do km 2+124.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1226 cesta R2-423
Šentjur - Črnolica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 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
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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.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 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: 20. 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: 20. 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
152,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16578/05
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 hodnikov za pešce ob G1-5/0328
na odseku Košnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0328 cesta G1-5
Celje – Šmarjeta.
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),
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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 20. 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: 20. 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: 20. 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
120,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste

– 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 20. 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: 20. 7. 2005 do 11. uri;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet

Ob-16579/05
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:
gradnja nadomestnega mostu čez Voglajno v Črnolici na R2-423/1281.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1281 cesta R2-423
Črnolica–Lesično.
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:
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– 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: 20. 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
81,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16580/05
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:
daljinska kolesarska pot KD 921200, odsek Muta–Zg. Vižinga 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0241 cesta G1-1
Dravograd–Radlje.
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
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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 izpol-

nil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 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: 20. 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: 20. 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
36,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16581/05
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.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ureditev križišča za Čičare in Vršič v
Kranjski Gori.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0202 cesta
R1-201 Podkoren–Kranjska Gora in odsek
0203 cesta R1-201 Kranjska Gora–Mojstrana–Dovje.
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

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
72.000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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 20. 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: 20. 7. 2005 do 13.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2005
ob 14. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
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Ob-16586/05
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 ceste R3-710 Grajena in Maistrova na Ptuju: 2. etapa gradnje Maistrove
ceste.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1292 cesta R3-710
Maribor–Vurberk–Ptuj.
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, likvida-
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cijski 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
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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 19. 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: 19. 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: 19. 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
160,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste
Ob-16590/05
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 kratkoročni ukrepi na
G1-3/321; vozišča Beltinci–Črenšovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0321 cesta 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: 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 po-
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sebnih 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 19. 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: 19. 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: 19. 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
193,200.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste

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 19. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stro-

Ob-16591/05
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 G1-3/322; sanacija
vozišča Črenšovci–D. Lakoš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0322 cesta G1-3
Črenšovci–D. Lakoš.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
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
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ški 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: 19. 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: 19. 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: 8. 6. 2005.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste
Ob-16592/05
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 Črenšovci–D. Lakoš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0322 cesta G1-3
Črenšovci–D. Lakoš.
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 zavarovalnice za resnost
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– 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 19. 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: 19. 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: 19. 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
115,200.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste
Ob-16593/05
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.
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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 cesti G1-3; križišče Spodnja Ščavnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0315 cesta G1-3
Lenart–Gornja Radgona.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija zavarovalnice za resnost
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 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);

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 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
56,400.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 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 19. 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: 19. 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.

Stran

Ob-16594/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerkvenjak, kontaktni osebi: Darko Fras in Vito Kraner, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, Slovenija, tel.
02/729-75-00, faks 02/729-75-04, elektronska pošta: obcina@cerkvenjak.si, internetni
naslov: www.cerkvenjak.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34404-001/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija odsekov občinske ceste
LC 203-390 Brezovjak-Župetinci-Novinci
in JP 703-621 Župetinska graba-Brezovjak (2070m).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Cerkvenjak, naselje Župetinci.
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: modernizacija občinske ceste na odsekih LC
203-390 Brezovjak-Župetinci-Novinci in
JP 703-621 Župetinska graba-Brezovjak,
l = 2070 m, š = 3 m + 2 x 0,5 m mulda.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti
250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni od
situacije, zadnjih 20% vrednosti po uspešnem tehničnem pregledu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: v primeru predložitve skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga z ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je ﬁnančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON 1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek kadrov; spisek opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2005.
Razpisna dokumentacija je na razpolago zainteresiranim ponudnikom na spletni
strani naročnika: www.cerkvenjak.si, rubrika: »Aktualne vsebine«; »Javni razpis za
modernizacijo občinske ceste Župetinska
graba-Brezovjak«.
V.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 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. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, pripombe na postopek odpiranja lahko
posreduje predstavnik ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2005
ob 10. uri; Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak
25, 2236 Cerkvenjak, sejna soba/I.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na www.cerkvenjak.si
do vključno 19. 7. 2005. Na tem naslovu
bodo tudi v času javnega razpisa posredovana morebitna dopolnila, popravki, pojasnila razpisne dokumentacije in druge informacije o javnem naročilu. Morebitna vprašanja
lahko zainteresirani ponudniki posredujejo
naročniku tudi na e-naslov: obcina@cerkvenjak.si.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Občina Cerkvenjak
Ob-16597/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Matej Brecelj, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/30-94-221, faks
00386(0)1/30-94-230, elektronska pošta:
matej.brecelj@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje
in prostor, kontaktna oseba: Mani Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Ministrstvo za okolje in prostor, vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) 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: 402-00-8/2004-76.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stabilizacija struge Kokre pod Komatevro.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kokra pod Komatevro.
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 popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,100.000 SIT in veljavnostjo najmanj
150 dni po roku za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je ﬁksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
2.1 Zakonski pogoji glede statusa ponudnika (42. člen ZJN-1-UPB1):
2.1.1 da je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,

2.1.2 da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
2.1.3 da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
2.1.4 da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (potrebno izpolnjevati le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
2.1.5 da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Če ima sedež v tujini, mora dokazati, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, dolžni izpolnjevati
pogoje za priznanje sposobnosti, navedene
v točki 2.1.
2.2 Ekonomsko-ﬁnančna sposobnost
2.2.1. Povprečni letni prihodek ponudnika (brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih
treh let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v
višini dvakratne vrednosti njegove ponudbe
(z DDV).
2.2.2. Transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran.
2.2.3. Ponudnik (brez podizvajalcev) ima
zagotovljena lastna likvidna sredstva v višini
prvih štirih predvidenih obračunov oziroma
polovičnega zneska celotnega obračuna,
kadar je obračunov manj kot štiri, ali možnost najetja kredita v enakem znesku.
2.2.4. Ponudnik ima poravnane zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – samo kadar znaša
vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50 milijonov SIT.
2.3 Tehnične zmogljivosti
2.3.1. Ni pogoja.
2.4 Kadrovske zmogljivosti
2.4.1. Zagotovljen mora biti odgovorni
vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– članstvo v Inženirski zbornici Slovenije,
– strokovni izpit za odgovorno vodenje
del (skladen z Zakonom o graditvi objektov
ali drugim enakovrednim predpisom),
– odgovorni vodja del pri vsaj enem istovrstnem poslu, kot je predmet naročila, kar
je opredeljeno v tč. 2.5.1, v obdobju zadnjih
5 let.
2.5. Reference
2.5.1. Ponudnik je v obdobju zadnjih pet
let pred objavo tega naročila izvedel najmanj
en istovrsten posel kot je predmet naročila,
to je izgradnja prečnih vodnih zgradb višine
min. 1 m in izgradnja obrežnih zavarovanj
(obrežni zidovi, kamnite zložbe) na vodotokih širine dna nad 6 m (na istem gradbišču)
v vrednosti vsaj 60% ocenjene vrednosti
tega naročila, povečane za DDV.
2.5.2. Podizvajalec je v obdobju zadnjih
pet let pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel, kot ga prevzema
v ponudbi, v vrednosti vsaj 60% tega posla
(z DDV).
2.6. Drugi naročnikovi pogoji
2.6.1. Zagotovljena mora biti lastna kontrola kvalitete pri izvajanju naročila.
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2.6.2. Ponudnik je v obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika.
2.6.3. 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.
2.6.4. 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1 Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila.
2.1.2 Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, skladna s predlogo iz razpisne dokumentacije.
2.1.3 Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež.
2.1.4 Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno).
2.1.5 Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi dolžni predložiti
izjavo podizvajalca o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev za priznanje sposobnosti, skladno s predlogo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih,
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu,
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila,
– poročilo pooblaščenega revizorja
(samo kadar znaša vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50
milijonov SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

obnovitvenih del bakrene strehe zajema
zamenjavo sekundarne konstrukcije
in kritine v celoti. Nosilna konstrukcija
ostane nespremenjena.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece ali 90 dni od uvedbe
v posel, ki se izvede najkasneje 10 dni po
podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT z veljavnostjo 150 dni od
roka za oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve
računa oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kot ponudnik se šteje:
1. samostojni ponudnik,
2. samostojni ponudnik s podizvajalci,
3. vodilni partner v skupnem nastopu/konzorciju in
4. vodilni partner v skupnem nastopu/konzorciju s podizvajalci.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
6. povprečna letna višina celotnih skupnih poslovnih prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih treh letih (2002, 2003, 2004)
mora biti najmanj 100,000.000 SIT. Ponudnik mora v teh letih izkazovati pozitivno poslovanje;
7. uspešna izvedba del na vsaj treh objektih v zadnjih treh letih. Posamezen objekt mora zajemati istovrstna dela kot so
razpisana;
8. ključno osebje, in sicer en inženir
gradbeništva in dva izučena krovca, 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

– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila – ni zahtevana,
– podatki o vodilnem tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja del),
– potrdilo o referenčnem delu (tudi za
morebitne podizvajalce),
– izjava o zagotavljanju lastne kontrole
kvalitete.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-8/2004-76.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virman na račun št. 01100-6300109972 sklic na številko
18 10995 7141998 – 25112005 z navedbo
"plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 8. 7. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za evropske zadeve in investicije,
Sektor za pripravo in vodenje investicij, Oddelek za vodno infrastrukturo, Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 1/2-484/05
Ob-16599/05
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: Hojsak Dušan, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-12-479,
faks 01/29-12-924, elektronska pošta: dusan.hojsak@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., Sekcija za vzdrževanje prog Ljubljana, kontaktna oseba: Dušan Hojsak, Masarykova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-12-479, faks 01/29-12-924, elektronska pošta: dusan.hojsak@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: obnova bakrene strehe postajnega poslopja Ljubljana.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnovitvena dela bakrene strehe na objektu železniške postaje Ljubljana. Obseg
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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« iz razpisne dokumentacije. Ponudniki
morajo k izpolnjenem obrazcu predložiti tudi
potrdila referenc izdana s strani naročnikov.
Iz točke 8 – izpolnjeni življenjepisi s poudarkom na referencah pri podobnih delih za vsakega posameznega strokovnega
delavca.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja od 0 do 100 točk. Pri ocenjevanju
bodo uporabljena merila, ki so podana v
nadaljevanju:
– Višina ponudbene cene – vplivnost
75%
Točkovanje se izvede na naslednji način
Fmin
Fi = ----------- × 75
ﬁ
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo
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ﬁ – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– Usposobljenost strokovnega kadra
– vplivnost 10%
Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov gradbene smeri (najmanj inženir gradbeništva in dva izučena krovca)
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 = -------------- × 10
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
– Reference – vplivnost 15%
Reference morajo biti potrjene s strani
naročnikov gradbenih storitev za istovrstna
dela kot so razpisana. Štejejo le orginali,
potrjenih referenc zadnjih treh let pri čemer
mora biti iz potrdila razvidno, da je naročnik
gradbenih storitev zadovoljen z deli.
Št.

Reference za istovrstna dela
kot so razpisana

1.
2.
3.

5 ali več referenc
4 reference
3 reference

Št.
točk

15
10
7

Maksimalno število možnih točk je 15.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po treh merilih. Pri enakem
številu točk se kot najugodnejša šteje tista,
ki ima nižjo ponudbeno ceno.
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 7. 7. 2005.
Cena: 5.000 SIT + 1.000 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: 14. 7. 2005 do 10. ure
po lokalnem času.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 4 mesece ali 120 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2005
ob 11.30; 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: 8. 6. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 2.2.-2082/05
Ob-16717/05
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: Andreja Kastelic, dipl. grad. inž., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-14-582, faks 01/29-14-822, elektronska pošta: Andreja.Kastelic2@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: obnova strehe postajnega poslopja Jesenice – peronski nadstrešek.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnovitvena dela na nadstrešku peronske strehe na objektu železniške postaje
Jesenice. Obseg obnovitvenih del nadstreška peronske strehe je zamenjava
sekundarne konstrukcije in kritine v celoti. Nosilna konstrukcija ostane nespremenjena.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece ali 90 dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT z veljavnostjo 150 dni od
roka za oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve
računa oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kot ponudnik se šteje:
1. samostojni ponudnik,
2. samostojni ponudnik s podizvajalci,
3. vodilni partner v skupnem nastopu/konzorciju in
4. vodilni partner v skupnem nastopu/konzorciju s podizvajalci.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
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
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uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
6. povprečna letna višina celotnih skupnih poslovnih prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih treh letih (2002, 2003, 2004)
mora biti najmanj 100,000.000 SIT. Ponudnik mora v teh letih izkazovati pozitivno poslovanje;
7. uspešna izvedba del na vsaj treh objektih v zadnjih treh letih. Posamezen objekt mora zajemati istovrstna dela kot so
razpisana;
8. ključno osebje, in sicer en inženir
gradbeništva in dva izučena krovca, 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:

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2005.
Cena: 5.000 SIT + 1.000 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: 13. 7. 2005 do 10. ure
po lokalnem času.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 4 mesece ali 120 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2005
ob 11.30; 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: 7. 6. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Iz točke 7 – izpolnjen »obrazec reference«
iz razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo
k izpolnjenem obrazcu predložiti tudi potrdila
referenc izdana s strani naročnikov.
Iz točke 8 – izpolnjeni življenjepisi s poudarkom na referencah pri podobnih delih za vsakega posameznega strokovnega
delavca.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja od 0 do 100 točk. Pri ocenjevanju
bodo uporabljena merila, ki so podana v
nadaljevanju:
– Višina ponudbene cene – vplivnost
80%
Točkovanje se izvede na naslednji način
Fmin
Fi= ---------- × 80
ﬁ
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo
ﬁ – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– Usposobljenost strokovnega kadra
– vplivnost 10%
Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov gradbene smeri (najmanj inženir gradbeništva in dva izučena krovca)
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 = ---------- × 10
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
– Reference – vplivnost 10%
Reference morajo biti potrjene s strani
naročnikov gradbenih storitev za istovrstna
dela kot so razpisana. Štejejo le orginali,
potrjenih referenc zadnjih treh let pri čemer
mora biti iz potrdila razvidno, da je naročnik
gradbenih storitev zadovoljen z deli.
Št.

Reference za istovrstna dela
kot so razpisana

1
2
3

5 ali več referenc
4 reference
3 reference

Št.
točk

10
7
5

Maksimalno število možnih točk je 10.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po treh merilih. Pri enakem
številu točk se kot najugodnejša šteje tista,
ki ima nižjo ponudbeno ceno.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnejši.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

Stran

Št. 351-37/04
Ob-16718/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Metlika, kontaktna oseba: Irena Švajger
Grabrijan, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slovenija, tel. 07/30-63-100, faks 07/36-37-402,
elektronska pošta: obcina.metlika@siol.net,
internetni naslov: http://www.metlika.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Grad Metlika: sanacija podpornih zidov,
injektiranje temeljev in temeljnih tal ter
sanacija razpok na zidovih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Grad Metlika, Trg svobode
4, Metlika.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 splošna dela na
področju nizkih gradenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija podpornih zidov, injektiranje temeljev,
temeljnih tal in razpok na zidovih vključno
z vsemi v projektu predvidenimi deli in materiali.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005 in/ali konec
30. 11. 2005.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
6,000.000 SIT, ki mora veljati najmanj še 60
dni od datuma odpiranja ponudb. Garancija
mora biti izstavljena v skladu z vzorcem
garancije;
2. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti s trajanjem
garancije 60 dni od poteka roka za dokončanje del in jo bo predložil najkasneje v 10
dneh po sklenitvi pogodbe. Izjava se izdaja
v skladu z vzorcem garancije;
3. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob primopredaji objekta; veljavnost garancije mora
biti še en dan po izteku garancijskega roka. 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: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi,
v primeru skupnega nastopanja pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da

bo izbrana – 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
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, Zakon
o varstvu kulturne dediščine.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):

1. ponudbena cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Podrobneje je navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2005 v tajništvu Občine Metlika.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 01273-0100016016, sklic 28
75728-7141998-45002005, pred dvigom
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 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 18. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov oziroma zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 18. 7. 2005 ob 12. uri; v prostorih
Občine Metlika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Občina Metlika

Št. 404-08-187/2005-2
Ob-16768/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktne osebe:
Boris Janša, univ. dipl. inž. arh., Nada Robič, univ. dipl. inž. arh., tel. 01/471-28-61,
01/471-18-07, vsak delovnik med 8. in 11.
uro, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-825/05-ODP.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba investicijsko vzdrževalnih del
»preureditev kuhinj v objektih SV po zahtevah HACCP v vojašnicah Bohinjska
Bela, VC Pokljuka, Vipava, Postojna in
Slovenska Bistrica« po ponudbenem popisu del št. HACCP-2005 v 5 sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
1. sklop – kuhinja v vojašnici VC Pokljuka (ev. št. 12200),
2. sklop – kuhinja v vojašnici Vipava (ev.
št. 11500),
3. sklop – kuhinja v vojašnici Slovenska
Bistrica (ev. št. 10801),
4. sklop – kuhinja v vojašnici Postojna
(ev. št. 11303),
5. sklop – kuhinja v vojašnici Bohinjska
Bela (ev. št. 12159).

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz ponudbenega popisa del
št. HACCP-2005, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Rok izvedbe naročila: naročnik zahteva, da se dela izvedejo na vseh 5 sklopih
v rokih iz spodnje tabele, ki se štejejo od
dneva uvedbe izvajalca v delo. Izvedba 5
sklopov je predvidena v 2 časovnih skupinah, in sicer:

– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti, v katero sodi
izvajanje javnega naročila in je na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje
potrebno;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
skupina
2.
skupina

1. Sklop – VC Pokljuka
2. Sklop - Vipava
3. Sklop – Slov. Bistrica
4. Sklop - Postojna
5. Sklop – Bohinjska Bela

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
potrebni.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje javnega naročila;

40 kol. dni
40 kol. dni
50 kol. dni
40 kol. dni
40 kol. dni

5. 9. - 15. 10. 05
5. 9. - 15. 10. 05
5. 9. - 25. 10. 05
15. 10. - 25. 11. 05
15. 10. - 25. 11. 05

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o ﬁnančnem stanju podjetja:
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004
(dokument na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejši od 3 mesecev!),
– bančna garancija za resnost ponudbe ter izjava banke o izdaji drugih bančnih
garancij: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti svoje ponudbe, izdano s strani banke na priloženem obrazcu in izjavo
banke, da bo v primeru sklepanja pogodbe
izdala ponudniku bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
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Št.

od vrednosti pogodbe in bančno garancijo
za pravočasno odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% od vrednosti pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Za ugotavljanje tehnične in kadrovske
sposobnosti mora ponudnik v sklopu razpisne dokumentacije predložiti naslednje
dokumente:
– seznam podobnih gradenj z vrednostjo
del nad 20 mio SIT v zadnjih 3 letih, z lokacijami, zneski, datumi in seznamom naročnikov z ustreznimi potrdili in priporočili le-teh,
– seznam gradbenih strojev in naprav,
seznam tehničnega kadra s številom lastnih
delavcev ponudnika, ki so predvideni za izvedbo ponudbenih del,
– seznam o že sklenjenih pogodbah ponudnika iz katerih je razvidna zasedenost
kapacitet ponudnika,
– cenik materialov z navedenimi nabavnimi cenami in cenami fco gradbišče za materiale, ki so predvideni s projektom,
– cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov,
– faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja,
– cenik mokrih mešanic, to je vseh betonov in malt za 1 m3 fco gradbišče, posebej
navedena cena materiala in osebnih dohodkov,
– cenik prevozov in gradbene mehanizacije, ki se bo na gradbišču uporabljala,
– višino pribitka manipulativnih stroškov
za obrtniška, instalacijska dela in opremo
v odstotku,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, s celotno projektno dokumentacijo in
s terenskimi prilikami okoli objekta,
– izjavo o odgovornem vodji del na gradbišču. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati tudi drugega vodjo gradbišča,
– izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in,
da bo pravočasno zagotovil ves potreben
material za izvedbo le-teh,
– načrt ureditve in organizacije gradbišča ob upoštevanju vseh ukrepov varstva pri
delu, proti požarne zaščite in pravil o gibanju
delavcev v objektih MORS,
– operativni plan napredovanja del (terminski, ﬁnančni, plan delovne sile…),
– seznam podizvajalcev del s pogodbo
o skupnem nastopu v realizaciji javnega
naročila – odprti postopek in zahtevani dokumenti, ki predstavljajo podizvajalce glede
registracije in potrjene dejavnosti. Naročnik
si pridržuje pravico, da izloči ali spremeni
tistega podizvajalca, za katerega meni, da
ni primeren. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca iz ponudbe le ob pisnem soglasju
naročnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena za posamezni sklop.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2005.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika na

DDV), veljavna 60 dni od dneva odpiranja
ponudb, ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po potrditvi situacij v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna, ostalo v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– 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 je bil zaradi tega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika
(obrazca BON 1/P in BON 2 za pravne osebe ali potrdilo ponudnikove poslovne banke
za samostojne podjetnike),
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam predvidenih podizvajalcev in izjave podizvajalcev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2005.
Cena: 15.000 SIT z DDV, valuta: pred
dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun: 01273-0100016016, sklic 28
75728-7141998-48002005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 7. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

MORS, SGN, Ljubljana, Kardeljeva ploščad
21, vsak delovnik med 8. in 11. uro od 20. 6.
2005 naprej in zastopnik ponudnika je obvezen pred dvigom RD predati naročniku
pooblastilo o zastopanju ponudnika.
Pooblastilo mora vsebovati izjavo ponudnika, da ni na seznamu poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Ur. l. RS, št. 43/05).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2005 ali 38 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo pred začetkom odpiranja ponudb
predati naročniku svoja pooblastila o zastopanju ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2005
ob 9. uri; Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21,
v sejni sobi Sektor za gospodarjenje z nepremičninami št. 327/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-16770/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Metlika, kontaktna oseba: Danica
Puljak, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slovenija, tel. 07/306-31-00, faks 07/363-74-02,
elektronska pošta: obcina.metlika@siol.net,
danica.puljak@metlika.si, internetni naslov:
www.metlika.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.
Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zapiranje deponije komunalnih odpadkov Bočka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Bočka, Občina Metlika.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 10. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT (z
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2005
ob 12. uri; v prostorih Občine Metlika.
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: 10. 6. 2005.
Občina Metlika
Ob-16785/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Dejan Sever, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.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 kanalizacijskega omrežja v Puconcih – IV. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Puconci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
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) 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 Zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena – 75%,
– reference – 20%,
– garancijski rok – 5%.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35205-28/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 7. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na
račun Občine Puconci 01297-0100012124,
namen nakazila: razpisna dokumentacija
– kanalizacija Puconci.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 7. 2005
ob 12. uri, Občina Puconci, Puconci 80 –
sejna soba.
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: 10. 6. 2005.
Občina Puconci
Ob-16808/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šempeter - Vrtojba, kontaktna oseba: Bogdan Nemec, Cesta
Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici, Slovenija, tel. 05/335-10-00, faks
05/335-10-07, elektronska pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net, internetni
naslov: www.sempeter-vrtojba.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Projekt d.d. Nova Gorica,
kontaktna oseba: Anita Lojk, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
+386/5/338-00-00, faks +386/5/302-44-93,
elektronska pošta: anita.lojk@projekt.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: komunalne naprave Smete
– 1. faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja 1. faze vodovoda, elektro, TK in
KTV priključka, kanalizacije, javne razsvetljave in povezovalnih cest s pridobitvijo uporabnega dovoljenja na območju
Smete v Šempetru pri Gorici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Šempeter pri Gorici.
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.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. faza zajema izgradnjo naslednjih komunalnih naprav:
– ceste: izvedba spodnjega ustroja južne servisne ceste od uvoza A do uvoza B,
izvedba uvoza C in B v celoti ter izvedba
južne servisne ceste od uvoza C do uvoza
B v celoti,
– telekomunikacije: izvedba telekomunikacij od jaška 106 (priključni jašek) do
jaška 106L,
– KTV: izvedba KTV na odseku, ki gre
vzporedno s telekomunikacijami, in sicer od
jaška JKTV 5 do jaška JKTV 14 ter jašek
JKTV 15,
– električni vodi: izvedba električnih vodov od TP Gatis – Goriška do trafo postaje
Smete – 1 vključno s trafo postajo Smete
– 1,
– javna razsvetljava: izvedba javne razsvetljave od svetilke 1/8 do 1/1 ter od svetilke 2/1 do svetilke 2/9,
– vodovod: izvedba vodovoda od priključka na omrežje AC 200 do hidranta pri
priklopu V 9,
– fekalna kanalizacija: izvedba fekalne
kanalizacije od jaška FRJ 1.7 do priklopa
na kanal A,
– meteorna kanalizacija: izvedba celotne
meteorne kanalizacije v prečnih uvozih C in
B, ter v odseku od uvoza C do uvoza B.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 8,000.000 SIT; bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti; bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: investicija bo ﬁnancirana iz proračuna Občine
Šempeter – Vrtojba; rok plačila potrjenih
situacij je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ne.
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 vse zahtevane podatke se izpolnijo obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji
in dostavijo ustrezne listine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije družbe iz sodnega registra podjetij
(za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (ﬁzične osebe: za samostojne podjetnike posameznike),
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek
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iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno),
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ter posebno lastno izjavo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanja ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava; gospodarske
družbe predložijo potrdilo pristojnega sodišča, ki dokazuje, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri pristojni izpostavi
davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ima v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih mora poravnati. Ponudnik mora
predložiti potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi,
– skupni letni prihodek ponudnika v letu
2004 je znašal najmanj 500,000.000 SIT;
transakcijski računi ponudnika v zadnjih šestih mesecih niso bili blokirani. Ponudnik
– gospodarska družba mora kot dokazilo
predložiti bilanco uspeha za leto 2004 ter
obrazec BON-1/P; ponudnik – ﬁzična oseba
(samostojni podjetnik posameznik) pa letno
poročilo za leto 2004 podpisano s strani
AJPES ter obrazec BON-1/S. Datum izdaje
navedenih dokazil na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejši od 60 dni,
– ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Ponudnik mora kot
dokazilo izpolniti in podpisati izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, skladno s predlogo (pri skupni ponudbi je to izjavo dolžan
predložiti vsak partner),
– ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo tega razpisa poljubnemu naročniku
opravil skupaj za najmanj 300,000.000 SIT
del na področju nizke gradnje. Ponudnik
mora priložiti potrdilo o referenčnem delu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora kot dokazilo
izpolniti in podpisati izjavo o zagotovljenih
minimalnih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.

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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti po predložitvi
dokazila o plačilu na transakcijski račun št.
04750-0000349833 pri Novi KBM področje
Nova Gorica ali na transakcijski račun št.
05100-8010757486 pri Abanki Vipa d.d.
Nova Gorica.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2005 ob
10.30; sejna soba Občine Šempeter – Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter
pri Gorici.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Občina Šempeter - Vrtojba
Ob-16810/05
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 nadomestnih objektov preko
Puconskega potoka za potrebe izvennivojskega križanja z železnico v MS na
cesti R2-441.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1298 cesta R2-441
Murska Sobota–Gederovci.
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.
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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 21. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 21. 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
238,200.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-16811/05
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:
zavarovanje cestnih brežin “Renke” na
cesti G2-108/1183 Litija–Zagorje v km
11,940 in v km 13,180.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1183 cesta G2-108
Litija–Zagorje.
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: 360 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 21. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 21. 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
150,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 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 21. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 21. 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
98,400.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-16812/05
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 Ljubijo na Verdu na R3-642/1146.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1146 cesta R3-642
Vrhnika–Podpeč.
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 do 30. maja 2006.
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);

Stran

Ob-16813/05
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: izvedba elektrostrojne opreme v predoru
Ljubelj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0232 cesta G2-101
Ljubelj–Bistrica (Tržič).
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 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 21. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 7. 2005 do 13.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
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: 21. 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
600,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 118/2005
Ob-16817/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pokrajinski muzej Ptuj, kontaktna oseba: Aleš
Arih, Prešernova 37, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/787-92-30, faks 02/787-92-45,
e-mail: muzej-ptuj.uprava@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis in predmet javnega naročila:
Ptuj – Dominikanski samostan, prekritje
druge polovice strehe nad južnim in zahodnim traktom in obnova čelne fasade
nekdanje cerkve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ptuj – Pokrajinski muzej
Ptuj, Dominikanski samostan.
II.I.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.I.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zamenjava strešne kritine nad drugo polovico
strehe nad južnim in zahodnim traktom Dominikanskega samostana (kvadratura streh
ca. 788 m²) in obnova čelne fasade nekdanje cerkve Dominikanskega samostana
(kvadratura čelne fasade ca. 315 m², predvideni so restavratorski posegi).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost ponudbe
v višini 5% od ponudbene vrednosti del z
veljavnostjo do izročitve bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od
skupne vrednosti pogodbe z veljavnostjo do
vsaj še 90 dni po preteku roka za dokončno
izvedbo posla;
– bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% vrednosti
posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal izvedbena dela na podlagi gradbene knjige in obračunskih situacij. Izvedena
dela bo plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij do višine 90% vrednosti pogodbenih del in končne obračunske situacije za
preostalih 10% vrednosti pogodbenih del.
Rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni od
dneva uradnega prejema računa za potrjeno
situacijo s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena pogodba za izvedbo celotnih razpisnih del.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobaviteljev blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Na statusnem področju:
– 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 takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
2. Na poslovnem in ﬁnančnem področju:
– da ima ponudnik (v skladu s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunski uporabnikov) za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi zadevnega razpisa
javnega naročila poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ponudnik v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– da ponudnik nima izkazane blokade
katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje
ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, dvakrat
večje od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da razpolaga z ustreznimi kadri, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti, in sicer: odgovorni vodja razpisanih del, vodilni delovodja
in odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov ter odgovorni
vodja restavratorskih del;
– odgovorni vodja razpisanih del in odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti del,
materialov in izdelkov morata imeti najmanj
višjo strokovno izobrazbo, opravljen strokovni izpit in najmanj sedem let delovnih
izkušenj pri gradnjah (če imata univerzitetno
izobrazbo, morata imeti opravljen strokovni
izpit in najmanj tri leta delovnih izkušenj).
Poleg navedenega morata biti včlanjena v
Inženirsko zbornico Slovenije in imeti vsaj
dve referenci na enakih ali podobnih delih,
ki so predmet tega javnega razpisa (projekti
kulturne dediščine v vrednosti posameznega objekta najmanj 15,000.000 SIT (brez
DDV), objekti visokih gradenj v vrednosti
posameznega objekta najmanj 15,000.000
SIT (brez DDV)). Odgovorni vodja restavratorskih del mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, opravljen strokovni izpit in
najmanj tri leta delovnih izkušenj. Ob tem
mora imeti najmanj dve referenci na enakih

– dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu s področja varstva kulturne dediščine.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena 70%,
2. reference ponudnika 10%,
3. reference odgovornega vodje razpisnih del 10%,
4. reference odgovornega vodje restavratorskih del 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnitve dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 28. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2005
ob 11. uri: Pokrajinski muzej Ptuj, Prešernova 37, Ptuj.
VI.4) Dodatne informacije: obvezen
ogled razpisanih del za vse ponudnike bo
v ponedeljek, 27. 6. 2005, ob 11. uri na lokaciji objekta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Javni zavod Pokrajinski muzej Ptuj

ali podobnih delih, ki so predmet tega javnega razpisa;
– vodilni delovodja mora izpolnjevati najmanj zahteve glede izobrazbe, opravljenega
izpita ter delovnih izkušenj, kot jih predpisuje veljavna zakonodaja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (redni izpisek iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis), ki odraža zadnje
pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni
list DURS;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni
organ, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, ki ima svoj sedež;
– samostojni podjetnik mora predložiti
potrdilo, da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odražata zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem
mesecu pred oddajo ponudbe in iz katerega
je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov. Samostojni podjetnik mora
predložiti BON-1/SP in za vsak račun, ki ga
ima, boniteto poslovanja, ki ga zanj izdela
poslovna banka, iz katerega mora biti razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov;
– poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da
ima ponudnik za predmetno javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi zadevnega razpisa javnega
naročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov;
– izjava ponudnika, da v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam kadrov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti, in sicer: odgovorni vodja razpisnih del,
vodilni delovodja ter odgovorni vodja zagotavljanja kakovosti del, materialov in izdelkov
in odgovorni vodja restavratorskih del;
– za odgovornega vodjo razpisnih del in
odgovornega vodjo zagotavljanja kakovosti
del, materialov in izdelkov in odgovornega vodjo restavratorskih del mora ponudnik
predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu po Zakonu o graditvi objektov,
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Št. 068-6/2004-21
Ob-16874/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Zreče, kontaktna oseba: Štefan Posilovič, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, Slovenija, tel. 03/757-17-00, 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: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 360-09-05/2005-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev podstrešja – Cesta na Roglo 17.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zreče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenoobrtnih del na večstanovanjski hiši
na naslovu Cesta na Roglo 17.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 6. 2005 in/ali konec
30. 11. 2005.
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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: na podlagi izstavljenega računa, in sicer v roku 90
dni od uradnega prejetja računa. Financiranje pa je predvideno delno iz prodaje stanovanj v tem objektu in delno iz proračuna
Občine Zreče.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev iz 42. in 42.a
člena Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, 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.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje), kolikor je na podlagi posebnega
zakona dovoljenje za opravljanje te dejavnosti potrebno.
– 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, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudniku ne vodi izredna
uprava, ali da bi bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
prepisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– 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.
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 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune;
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– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2003 (potrjeno s strani izpostave DURS),
podatke iz bilance stanja in iz bilance uspeha za leto 2004 (iz davčne napovedi za leto
2004), 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 predložijo
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: saniral oziroma izvedel mansardna stanovanja
v dveh obstoječih objektih z vrednostjo GOI
del najmanj 35 mio SIT;
– ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo
imajo ustrezne kvaliﬁkacije in reference:
predvideni odgovorni vodja del ima potrjene reference v zadnjih treh letih: bil je
odgovorni vodja del na dveh objektih, kjer
so se izvajala sanacijska dela oziroma preureditev mansardnih stanovanj v obstoječih
objektih z vrednostjo GOI del najmanj 35
mio SIT (z DDV).
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: 360-09-05/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na
transakcijski račun Občine Zreče, št.
01344-010003613, sklic 714100, pred dvigom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 7. 2005 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in osebe, ki
predložijo pisno pooblastilo ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2005
ob 12. uri; Občina Zreče, Cesta na Roglo
13b, 3214 Zreče.
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: 10. 6. 2005.
Občina Zreče
Ob-16888/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: mag. Boris Škerbinek, Ul.

Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/220-12-03, faks 02/220-12-07, elektronska pošta: boris.škerbinek@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Maribor,
kabinet župana, kontaktna oseba: mag.
Boris Škerbinek, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-12-03,
faks 02/220-12-07, elektronska pošta: boris.škerbinek@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Maribor, kabinet
župana, kontaktni osebi: mag. Boris Škerbinek in Danica Mirkovič, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-12-03 in
02/220-12-01, faks 02/220-12-07, elektronska pošta: boris.škerbinek@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Maribor, vložišče, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Opis: adaptacija, sanacija, rekonstrukcija in prenova Mariborskega gradu
za potrebe Pokrajinskega muzeja v Mariboru – II. faza izgradnje.
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:
adaptacija, sanacija, rekonstrukcija in prenova Mariborskega gradu za potrebe Pokrajinskega muzeja v Mariboru – II. faza
izgradnje (gradbeno-obrtniška-inštalaterska
dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor-Mesto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 8. 2005 do 31. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
bodo izvršena v roku 60 dni po situacijah,
kot je podrobneje deﬁnirano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
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 jo je mogoče do 7. 7. 2005.
Cena: 30.000 SIT (DDV vključen v
ceno).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
8. 7. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 7. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2005 ob
13. uri, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
soba št. 134.
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: 13. 6. 2005.
Mestna občina Maribor

cijskem 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
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.

Ob-16889/05
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 – 05/321320/1-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade in strehe na objektu Trg
Francoske revolucije 6, v Ljubljani.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Trg Francoske
revolucije 6.
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 Trg Francoske
revolucije 6, Ljubljana.
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 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 bo 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 likvida-
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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: 430-167/2005-50.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 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 10. 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: 13. 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: 13. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-16897/05
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:
Rojc Robert, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-763,
faks 05/66-33-706, elektronska pošta:
robi.rojc@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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 304-JNVV/G/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je gradnja fekalne kanalizacije ter vodovoda na območju
Hrvatinov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Hrvatini v Mestni
občini Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 506.6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
fekalne kanalizacije φ 200 mm v dolžini ca.
1475 m in φ 250 mm v dolžini ca. 710 m,
izgradnja 104 kanalizacijskih hišnih priključkov, rekonstrukcija vodovoda v dolžini ca.
1300 m ter ureditev ulic po končanih delih.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: javno naročilo se bo izvajalo v
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večletnem obdobju skladno z gospodarskim
planom Komunale Koper in sprejetim proračunom Mestne občine Koper za leta 2005,
2006 in 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila (za
obseg del v letu 2005).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval potrjene situacije v roku 60 dni
od prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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 ter ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali 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. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2002, 2003, 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;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
6. da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj tri reference v največ
zadnjih 5 letih;
7. da ima usposobljeno osebje (vodstveno in tehnično osebje);
8. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(ta pogoj se dokazuje samo v primeru, če
znaša vrednost javnega naročila ali same
ponudbe več kot 50 mio SIT – brez DDV);
9. da ponudnik ne spada v krog oseb
(subjektov) navedenih v prvem in drugem
v zvezi s tretjim odstavkom 28. člena Za-

kona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS,
št. 2/04 – ZPKor) in ni uvrščen na seznam
poslovnih subjektov s katerimi na podlagi
določb ZPKor ne smejo poslovati naročniki
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28.
člena ZPKor.
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)
ter fotokopijo zavarovalne police;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in podpisana izjava, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike, iz katerih je razvidno, da
je izpolnjen zahtevani pogoj (iz 4. točke pogojev) in podatke, kot izhajajo iz predloženih
listin vpisati v tabelo:
Za leto

Enota

2002

SIT

2003

SIT

2004

SIT

Celotni skupni prihodki

5. BON 2 ali BON 3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz 5. točke pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, katerih vrednost
je enaka ali večja kot vrednost tega javnega
naročila oziroma vrednost ponudbe, ki so
bile izvršene v največ zadnjih petih letih,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo
kraja in kakovosti izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili skladno
s prilogo iz razpisne dokumentacije. Izjave
za posamezno gradnjo morajo potrditi naročniki teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma
pooblaščeni zastopniki);
7. seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih kvaliﬁkacij in z navedbo njihovih
delovnih izkušenj pri gradnjah ter navedbo
imena in priimka odgovornega vodje del, za
katerega je potrebno priložiti tudi potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici
ter potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan
v ustrezen imenik z navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo
pravnega razmerja med ponudnikom in to
osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba
o delu itd.);
8. ponudnik mora ponudbi priložiti 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
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zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov (dokazilo iz
te točke je potrebno priložiti samo v primeru, če znaša vrednost javnega naročila ali
same ponudbe več kot 50 mio SIT – brez
DDV);
9. izjava ponudnika o izpolnjevanju pogoja (izpolnjena in podpisana na obrazcu v
razpisni dokumentaciji).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 7. 2005, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 36.000 SIT z DDV. Valuta: minimalno dva dni pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne dokumentacije znašajo 36.000 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: 15. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 7. 2005
ob 13. uri; v sejni sobi Komunale Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, 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: 13. 6. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.

– 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 21. 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: 21. 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: 21. 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
48,960.000 SIT.

Ob-16898/05
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 ceste Dutovlje–Sežana cesta R1-204/1005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1015 cesta R1-204
Dutovlje–Sežana.

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:
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/05
Ob-16962/05
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: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00082.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova predorov Debeli hrib in Mali vrh
ter viadukta Reber.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: predora Debeli hrib in
Mali vrh ter viadukt Reber.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 452.21.2.40-6, dodatni predmet
452.21.2.40-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del
1.1. Izvedba obnove, ki zajema naslednja dela:
1.1.1 Sklop 1:
1.1.1.1 Obnova odseka 0020:
A. Obnova vozišča v predoru Debeli hrib
VA0295-D od km 1,100 do km 1,450 in Mali
vrh VA0302-D od km 5,070 do km 5,500 ter
obnova dela vozišča med obema predoroma od km 2,040 do km 2,240
B. Obnova obrabne plasti asfalta in dilatacij na viaduktu Reber VA0300 – desni
1.1.1.2 Obnova odseka 0620:
A. Obnova vozišča v predoru Debeli hrib
VA0296-L od km 1,100 do km 1,450 in Mali
vrh VA0303-L od km 5,070 do km 5,500
B. Obnova obrabne plasti asfalta in dilatacij na viaduktu Reber VA0301 – levi
1.1.2 Sklop 2:
1.1.2.1 Obnova odseka 0020:
C. Obnova in nadgradnja elektrostrojne
opreme predorov Debeli hrib VA0295-D in
Mali vrh VA0302-D
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1.1.2.2 Obnova odseka 0620:
C. Obnova in nadgradnja elektrostrojne
opreme predorov Debeli hrib VA0296-L in
Mali vrh VA0303-L.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: skrajni roki za dokončanje del, navedenih v členu 1.1 teh Navodil ponudnikom, so naslednji:
– sklop 1, obnova odseka 0020 35 dni od
uvedbe izvajalca v delo,
– sklop 1 obnova odseka 0620 35 dni od
uvedbe izvajalca v delo,
– sklop 2, obnova odseka 0020 20 dni
od uvedbe izvajalca v delo v primeru delne
zapore prometa oziroma 10 dni od uvedbe
izvajalca v delo v primeru sočasnega izvajanja del s sklopom 1,
– sklop 2, obnova odseka 0620 20 dni
od uvedbe izvajalca v delo v primeru delne
zapore prometa oziroma 10 dni od uvedbe
izvajalca v delo v primeru sočasnega izvajanja del s sklopom 1.
Predvideni rok uvedbe izvajalca v delo
za odsek 0020 sklop 1 in sklop 2 bo v letu
2005. Predvideni rok uvedbe izvajalca v
delo za odsek 0620 sklop 1 in sklop 2 bo
v letu 2006. Izvajalec sklopa 1 je dolžan izvesti preureditev prehodov preko ločilnega
pasu v 15 dneh po zaključku del na odseku
0020.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 16,500.000 SIT za sklop 1, 8,100.000
SIT za sklop 2 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
del za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila, kot sledi:
– za sklop 1 (rekonstrukcija ali izvedba
voziščne konstrukcije in rekonstrukcija ali
sanacija objektov),
– za sklop 2 (obnova, nadgradnja ali
izvedba elektro strojne opreme v predorih
ali drugih podzemnih objektih, kjer se odvija
promet), v zadnjih petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi;

– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi, in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 26-28/05
z dne 18. 3. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00082.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 7. 2005.
Cena: 20.000 SIT za sklop 1, 20.000 SIT
za sklop 2 ali 30.000 SIT za oba sklopa.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delavnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno dokumentacijo". Ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 16.666,67 SIT za sklop 1,
16.666,67 SIT za sklop 2 ali 25.000 SIT za
oba sklopa. 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: 22. 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: 22. 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: 10. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 35201-0005/2005
Ob-16976/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Murska Sobota, kontaktna
oseba: Jožica Viher, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/531-10-00,
faks 02/530-33-25, elektronska pošta: mestna.obcina@murska-sobota.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.

58 / 17. 6. 2005 /

4553

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2005 JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
komunalna ureditev severne obrtno industrijske cone Murska Sobota – 1. faza
2. del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
komunalne infrastrukture severne obrtno industrijske cone v Murski Soboti – 1. faza 2.
del (sekundarna oprema – vodovod dolžine
503 m; fekalna kanalizacija dolžine 310 m;
ureditev glavne ceste F1 brez asfalta; javna
razsvetljava).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v mesecu avgustu 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: oktober 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: v skladu
z Zakonom o izvajanju proračuna.
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: podatki zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
2. ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je posebno dovoljenje potrebno);
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da poslovanja ne vodi
izredna uprava;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati;
6. ponudnik mora biti član organizacije
ali združenja izvajalcev storitev, ki so predmet javnega naročila, če je članstvo v taki
organizaciji ali združenju obvezno po predpisih države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1-6 so obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni elementi. Potrdila ne smejo biti starejša od 3
mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:

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: da.
VI.4) Dodatne informacije:
– navedene so v razpisni dokumentaciji;
– naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 10. 7. 2005 do 10. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2005.
Mestna občina Murska Sobota

1. dokazila o ﬁnančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1;
2. izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti stroje
in opremo, ki jih bo uporabil pri izvajanju
del. V speciﬁkaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki: starost, količina ter
zmogljivost.
III.2.1.4) Drugi podatki:
Kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti delavce iz točke 2 do 4 spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje del tega razpisa zaposlene najmanj
eno leto.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlenega
vsaj enega odgovornega vodja del. Izobrazba odgovornega vodje del mora biti najmanj 6. stopnje tehnične smeri s strokovnim
izpitom in vpisan v imenik inženirske zbornice. Imeti mora najmanj 10-letne izkušnje
pri podobnih delih in to najmanj 5 let kot
odgovorni vodja.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj 2 vodja del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5-letne izkušnje pri podobnih
delih.
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 – 60%,
2. reference – 30%,
4. garancija – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35201-0005/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2005.
Cena 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 01280-0100011405 Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, s pripisom,
razpisna dokumentacija industrijska cona.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 5. 8. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
pravnih oseb s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2005
ob 12.30; Kardoševa 2, Murska Sobota –
sejna soba urada župana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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Ob-16983/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktna oseba: Andreja Jerant,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija, tel.
89-63-424, faks 89-63-463.
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:
modernizacija odseka lokalne ceste LC
425310 Draga–Hom–Gradišče–Dobovica–Dole.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gradišče pri Dolah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti, garancija za dobro
izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti, garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
dneva prejema in potrditve situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje
za priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih, ki jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila;
– potrdilo, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno
(potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne,
upravne ali druge evidence, oziroma lastno
izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
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– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– potrdilo pristojnega davčnega organa,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na
dan izdaje potrdila.
Vsa potrdila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma oddajanja ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P z revizijskim poročilom in bilanco stanja za zadnje bilančno
obdobje;
– obrazec BON 2 oziroma izjavo vseh
bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun, ki mora vsebovati podatke,
zahtevane iz pogojev ter izjava podpisana
od odgovornih oseb družbe, da ima TRR
odprt samo pri navedenih bankah, ki so dale
izjavo. Obrazec BON 2 oziroma izjave ne
smejo biti starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe;
– najnovejšo bilanco stanja in poslovni
izkaz za tekoče leto;
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o razpoložljivih kadrih za izvedbo naročila in nadzor kakovosti;
– zagotovitev zadostne tehnične opreme
in kadrovske zasedbe za izvedbo naročila s
podatki o že sklenjenih pogodbah za nizke
gradnje iz katerih je razvidna zasedenost
kapacitet v letu 2005;
– vsaj 3 potrjene reference o izvedenih
objektih nizke gradnje v zadnjih petih letih v
vrednosti nad 30,000.000 SIT.
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: 13. 7. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom pred
dvigom razpisne dokumentacije na številko
računa 01260-0100002491, odprt pri Banki
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in drugi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2005
ob 10. uri; odpiranje ponudb bo v veliki sejni
sobi Občine Litija, Jerebova 14, Litija.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Občina Litija
Ob-16984/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza na Primorskem, kontaktna oseba: Denis
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Petelin Žerovnik, Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 041/607-188, faks 05/611-75-30,
elektronska pošta: rektorat@upr.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba GOI del na objektu: Rektorat Univerze na Primorskem in Fakulteta za humanistične študije v Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper, staro mestno
jedro.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbeno-obrtniških del: Rektorat Univerze
na Primorskem in Fakulteta za humanistične
študije v Kopru (rekonstrukcija in nadomestna gradnja) v skladu s projekti PZR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
19,000.000 SIT po priloženem vzorcu bančne garancije z veljavnostjo 30 dni od dneva
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Naročnik bo neizbranim
ponudnikom takoj po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika vrnil
bančno garancijo, izbranemu ponudniku pa
šele ob vročitvi garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in izpolnitvi drugih
zahtev za veljavnost pogodbe o oddaji javnega naročila;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku. Izjava se izda v skladu z vzorcem
garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10%
končne obračunske vrednosti izvedenih del,
ki jo bo izbrani ponudnik dostavil naročniku
ob primopredaji objekta. Izjava se izda v
skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečnih situacij, potrjenih s strani pooblaščene osebe naročnika v roku 60 dni v skladu
z opravljenimi deli.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo za
pravne osebe velja celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo).
Dokument je lahko star največ 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;

– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da ni
bil pravnomočno obsojen za katerokoli kaznivo dejanje. Dokument je lahko star največ
30 dni od datuma odpiranja ponudb;
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek) da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež. Dokument je
lahko star največ 30 dni od datuma odpiranja ponudb;
– fotokopija zavarovalne police in zavarovalne pogodbe za zavarovanje pred odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1 ali BON-2 za pravne osebe ali
za samostojne obrtnike potrdilo ponudnikove poslovne banke ali AJPES, iz katerega je
razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih
ni imel blokiranega TRR. Dokument je lahko star največ 15 dni. Pogoj za priznanje
sposobnosti je letna realizacija 1,5 milijarde
tolarjev v vsakem od zadnjih dveh obračunskih let, da v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi in da na dan pred sestavitvijo dokazila
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti;
– potrdilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih do dobaviteljev, kooperantov in podizvajalcev, staro največ 15
dni (v primeru da izvajalec nastopa v ponudbi s podizvajalci). Dokument je lahko
star največ 15 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila z
navedbo njihove izobrazbe, strokovnih kvaliﬁkacij in z navedbo njihovih delovnih izkušenj pri gradnjah ter navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je
potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik
z navedbo delovnih izkušenj te osebe pri
gradnjah ter navedbo pravnega razmerja
med ponudnikom in to osebo (ponudnik
sam, zaposleni, pogodba o delu itd.). Pogoj
za priznavanje sposobnosti po tej točki je
vsaj 35 zaposlenih delavcev in vodstvenega
osebja ter za odgovornega vodjo del, da je
bil odgovorni vodja del na dveh objektih z
vrednostjo 500,000.000 SIT;
– izjava o povprečnem številu zaposlenih
delavcev in vodstvenega osebja v zadnjih
dveh letih. Pogoj za priznavanje sposobnosti po tej točki je vsaj 35 zaposlenih delavcev in vodstvenega osebja;
– referenčna lista ponudnika in potrjene
reference (kot posebna priloga) pri izvedbi
objektov visokogradnje v zadnjih dveh letih.
Pogoj za priznavanje usposobljenosti po tej
točki, je izveden vsaj dva objekta v vrednosti 500,000.000 SIT in vsaj dve priloženi, s
strani naročnikov potrjeni, ugodni referenci
primerne vrednosti;
– referenčna lista ponudnika in potrjene
reference (kot posebna priloga) pri izvedbi
arhitekturnih kulturno varovanih spomeni-
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kov. Pogoj za priznavanje sposobnosti po tej
točki, sta izvedena vsaj en tovrsten objekt
in vsaj ena priložena, s strani naročnikov
potrjena, ugodna referenca za izvedbo tovrstnega objekta.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 40.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na podračun pri UJP 01100-6000001866. Prevzem
dokumentacije na podlagi predložitve dokazila o plačilu razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo bo mogoče prevzeti
na naslovu naročnika do torka, 21. 6. 2005
do 10. ure. Po tem datumu bo možno dokumentacijo prevzeti od ponedeljka do petka
med 10. in 13. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 4 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2005
ob 12. uri; Koper, Glagoljaška 8, Fakulteta
za humanistične študije.
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: 13. 6. 2005.
Univerza na Primorskem

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: med Vranoviči in Črnomljem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja podcentra za ravnanje z odpadki, ki obsega ureditev deponije inertnih odpadkov,
nadstrešnice za stiskalnico za odpadke,
manipulativni plato in komunalne priključke
(brez opreme stiskalnice).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005, konec 30. 10.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo del.
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: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– kakovost,
– garancijska doba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-06-6/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 7. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virman na EZR
01217-0100015850 s pripisom RD za PCRO
Vranoviči.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: do 30. 10. 2005
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje, ponudnika zastopa le oseba s pisnim pooblastilom
direktorja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2005
ob 9. uri; Črnomelj, Trg svobode 3, sejna
soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Občina Črnomelj

Ob-16985/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Tončke Čeč, kontaktna oseba: Zora Bezgovšek, Keršičeva cesta 50,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-21-018,
faks 03/56-21-591, elektronska pošta: nives.skrinjar@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.
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:
zamenjava azbestne strešne kritine na
Osnovni šoli Tončke Čeč, Keriščeva cesta 50, Trbovlje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Tončke Čeč,
Keršičeva cesta 50, Trbovlje.
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 (popis del).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Pričetek del: 20. 7. 2005.
Dokončanje del: 15. 8. 2005.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 7. 2005, konec 15. 8.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak
v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni rok plačila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik mora biti registriran
za dejavnost, ki je predmet javnega naročila
in za katero daje ponudbo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2005, do 10. ure,
ne glede na vrsto prenosa.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005
ob 11. uri, Osnovna šola Tončke Čeč, Keršičeva cesta 50, Trbovlje.
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: Osnovna šola
Tončke Čeč, Keršičeva cesta 50, Trbovlje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Osnovna šola Tončke Čeč
Ob-16992/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Vinko Kunič,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija,
tel. 07/30-61-100, faks 07/30-61-130, elektronska pošta: obcina.crnomelj@siol.net, internetni naslov: www.crnomelj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Črnomelj, kontaktna
oseba: Željka Karin Biličič, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-104,
faks 07/30-61-130, elektronska pošta: zeljka.karin@crnomelj.si, internetni naslov:
www.crnomelj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Anica Poljak, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel.
07/30-61-100, faks 07/30-61-130, elektronska pošta: obcina.crnomelj@siol.net, internetni naslov: www.crnomelj.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
podcenter za ravnanje z odpadki PCRO
Vranoviči - II. faza.

Stran

Ob-16993/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dobrova - Polhov Gradec, kontaktna oseba: Jože Brezovec, Ul. Vladimirja
Dolničarja 2, 1356 Dobrova, Slovenija, tel.
01/360-18-00, faks 01/360-18-06.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: UBI studio d.o.o., kon-
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taktna oseba: Biris Školaris, Ul. Tolminskih
puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-550-10, elektronska pošta:
ubi.studio@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIRIUS AP d.o.o. Ljubljana, kontaktni osebi: Tone Kopčavar, Janez Žontar,
V Murglah 66, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/42-95-960, faks 01/42-95-962, elektronska pošta: sirius-ap@siol.net.
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:
prizidek k Osnovni šoli Dobrova.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dobrova.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev in/ali 0 dni od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: potrdilo o registraciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: BON 1, BON 2,
bančna garancija za resnost ponudbe.
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:
cena: 54.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 13. uri; Občina Dobrova - Polhov Gradec.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 6. 2005.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Ob-16994/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: Branko Belca, univ.
dipl. inž. str., Ul. Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-418, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: branko.belca@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Branko Belca, univ. dipl. inž. str.,
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-01-418, faks 02/25-26-551, elektronska pošta: branko.belca@maribor.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija, kontaktna
oseba: Branko Belca, univ. dipl. inž. str.,
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-01-418, faks 02/25-26-551, elektronska pošta: branko.belca@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunalna direkcija, glavna pisarna, Slovenska ulica
40, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Opis: rekonstrukcija ceste v Rošpoh
v Kamnici.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija ceste v Rošpoh v Kamnici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kamnica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
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: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 delovnih dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
04, 05.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
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:
34409-05/2005-0800/BB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2005.

Cena: 10.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
11. 7. 2005 do 8 ure.
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: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 9. uri; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
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: 13. 6. 2005.
Mestna občina Maribor
Ob-16995/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: Branko Belca, univ.
dipl. inž. str., Ul. Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-418, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: branko.belca@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Branko Belca, univ. dipl. inž. str.,
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-01-418, faks 02/25-26-551, elektronska pošta: branko.belca@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija, kontaktna
oseba: Branko Belca, univ. dipl. inž. str.,
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-01-418, faks 02/25-26-551, elektronska pošta: branko.belca@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunalna direkcija, glavna pisarna, Slovenska ulica
40, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Opis: izgradnja Erjavčeve ceste.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja Erjavčeve ceste.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
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: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 160 delovnih dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
04, 05.
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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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
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:
34408-01/2005-0800/BB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 7. 2005.
Cena 10.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
11. 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: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 8.30; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
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: 13. 6. 2005.
Mestna občina Maribor

– 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 15. 7. 2005.
Cena: 70.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun
enotnega
zakladniškega
računa št. 01290-0100005871, sklic 00
41405-172005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 7. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 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 oddaje del po fazah.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Občina Piran

Ob-17239/05
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, 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: 41405-17/2005
2/JN-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– rušitev obstoječega trakta z izgradnjo novega razširjenega trakta kuhinje z
jedilnico ter knjižnice,
– zamenjava obstoječe salonitne kritine na obstoječih traktih šole. Prenova
obstoječe kotlarne,
– zunanja ureditev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: gradnja kuhinje in knjižnice
OŠ Lucija v Luciji pri Portorožu.
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: celoten obseg.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila; začetek 16. 8. 2005 in/ali konec 16. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 15,000.000 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
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, z navedbo gradnje vsaj enega
šolskega objekta v zadnjih petih letih;
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Ob-16766/05

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Naročnik Klinični center Ljubljana v javnem naročilu za oddajo storitve internega
transporta za potrebe Kliničnega centra
Ljubljana (CPV 63600000-5), objavljenega
v glasilu EU, št. 2005/S 80-07793, z dne
23. 4. 2005 in Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4.
2005, Ob-11655/05 spreminja vsebino obveznega pogoja pod zaporedno št. 17, obrazca 01 v razpisni dokumentaciji.
Navedeni obvezni pogoj se po novem
glasi: »Ponudnik ima eno potrjeno referenco
za izvajanje transportne dejavnosti v bolnišnici ali drugem objektu zdravstvene ali socialne dejavnosti v velikosti 17.000 m2.«
Naročnik zaradi spremembe vsebine
pogoja in s tem spremembe razpisne dokumentacije obvešča vse potencialne kandidate za javno naročilo, da v skladu s 25.
členom ZJN-1 podaljšuje rok za oddajo ponudb.
Novi rok za oddajo ponudb je 4. 7. 2005
do 10. ure. Ponudbe se oddajo na naslov:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor
(tajništvo), Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija.
Javno odpiranje prispelih ponudb pa bo
v torek, 5. 7. 2005 ob 12. uri v predavalnici
1 v glavni stavbi Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška c. 7, 1525 Ljubljana, Slovenija.
Klinični center Ljubljana
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Popravek
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba:
Klemen Šket, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/478-18-26, faks
+386/1/478-18-78,
elektronska
pošta:
Klemen.sket@gov.si, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 10/05 VV; številka zadeve 037-02-4/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzpostavitev informacijske podpore za
upravljanje s stanovanji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 7.
IV. 3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 6. 2005, do 11. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2005
ob 11. uri, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne
službe državne uprave, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-16589/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vuzenica, kontaktna oseba: Sašo Verndnik, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, Slovenija, tel. 02/87-91-222, faks 02/87-91-221,
elektronska pošta: obcina.vuzenica@siol.net,
internetni naslov: www.vuzenica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje kategoriziranih občinskih
cest na območju Občine Vuzenica za obdobje od 31. 7. 2005 do 31. 7. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Vuzenica.
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: obseg
in vsebina razpisanih storitev sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 31. 7. 2005, konec 31. 7.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da ima poravnane vse davke in prispevke določene z zakonom,
– predložen obrazec BON1, BON2 za
pravne osebe, za samostojne podjetnike:
potrdilo o povprečnem stanju na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, ki ni
starejši od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1, BON2,
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju na TRR za zadnje 3 mesece in
zaključni račun za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– vsaj 6 referenc iz zadnjih pet let,
– seznam zaposlenih in 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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 344-04-01/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 7. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: prijavitelji pridobijo
razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije na transakcijski račun: 01341-0100011132.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 7. 2005, do 10. ure,
če je ponudba poslana po pošti, se šteje za

pravočasno le, če je prispela v vložišče do
zgoraj navedenega roka.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 7. 2005
ob 12. uri; Občina Vuzenica, Mladinska ulica
1, 2367 Vuzenica – sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Občina Vuzenica
Ob-16789/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZD Cerknica, kontaktna oseba: Metka Dragolič, Cesta 4. maja 17, Cerknica, 1380
Cerknica, Slovenija, tel. 01/70-50-105,
faks 01/70-50-118, elektronska pošta: metka.dragolic@zd-cerknica.si, internetni naslov: www.zd-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: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 25.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
laboratorijske in druge storitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava rezultatov preiskav
na lokacije naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklopi:
1. biokemija,
2. imunologija in hormoni,
3. transfuziologija,
4. serologija,
5. bakteriologija, virologija,
6. zdravila,
7. preiskave brisov materničnega vratu na
malignost,
8. preiskave brisov vagine na patogene
bakterije,
9. rentgenske storitve,
10. kontrola uspešnosti sterilizacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je
30 dni od dneva prejema računa, ki je izstavljen po posamezni izvedbi storitev.
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 sodeluje
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vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa, in
ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse v razpisni
dokumentaciji in v nadaljevanju navedene
pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i.
priglasitveni list); v primeru skupne ponudbe
mora ta pogoj izpolniti vsak izvajalec skupine
posamično;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v skladu
s 44. členom ZJN-1 nadomesti z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da izpolnjuje vse pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila; v primeru skupne ponudbe mora
ta pogoj izpolniti vsak izvajalec skupine posamično;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco oziroma ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; v primeru
skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak
izvajalec skupine posamično.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004, ki ga izda AJPES. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb;
2. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke, določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež – v primeru skupne ponudbe mora
ta pogoj izpolniti vsak izvajalec skupine posamično;
3. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo je
izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo
nadomestijo s predložitvijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada) – v primeru
skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak
izvajalec skupine posamično.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava ponudnika;
1. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije;
2. da ni dal zavajajočih podatkov;
3. da zagotavlja celotne letne količine vsaj
95% razpisanih vrst storitev iz posameznega
sklopa/skupine ali sklopov/skupin, za katero/e se prijavlja;
4. da storitve izvajajo skladno s tehničnimi
in kakovostnimi zahtevami:
– CE oznaka (izvedba storitev ustreza
vsem evropskim zahtevam in postopkom za
ugotavljanje skladnosti, ki se nanašajo nanje)
+ standardi (splošni, posebni, standardi za
preizkušanje in drugi standardi), vezani na
predmet javnega naročila, sistema SIST EN
(kot v Ur. l. RS, št. 16/04);

– da zagotavlja razpisane vrste storitev
(ali podobno), oziroma da ponujene paralele ustrezajo razpisanim tehničnim speciﬁkacijam;
5. da ima organizirano kontrolo kakovosti;
6. da bo dostavljal rezultate analiz na lokacije naročnika;
7. da bo maksimalni rok dostave rezultatov takšen, kot je določeno v tehnični speciﬁkaciji za posamezni sklop, v nujnih primerih
takoj po opravljeni analizi;
8. da je rok za rešitev reklamacij največ
10 dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji;
9. da v ponudbi navaja končno ceno na
enoto v tolarjih. Končna cena vsebuje vse
stroške (prevozne, špediterske, brez DDV in
z DDV, …), popuste in rabate.
V ponudbi navaja tudi končno vrednost
ponudbe, ki jo dobimo tako, da cene pomnožimo s količinami in tako dobljene vrednosti
seštejemo.
Cene so ﬁksne za čas 9 mesecev od
podpisa pogodbe. Cene se preverjajo vsakih
9 mesecev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za
izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. l. RS, št. 64 z dne 11. 6.
2004).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

B1) spodaj navedena merila:
– cena za sklop – 80%,
– dobavni pogoji – 10%,
– kakovost – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 7. 2005, cena:
9.600 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: podračun pri UJP
Postojna 01213-6030279729.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 7. 2005.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 22. 7. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav ne bo javno. Odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005 ob
9. uri; ZD Cerknica.
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: 10. 6. 2005.
ZD Cerknica

Ob-16790/05
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, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-61-00, faks 01/369-62-19,
elektronska pošta: Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisORA-05.htm.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Služba za informacijsko tehnologijo, Ljubo Šverko,
podsekretar, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-61-00, faks 01/369-62-19,
elektronska pošta: Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisORA-05.htm.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, Cankarjeva cesta
18, I. nadstropje, soba I-04, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-61-00, faks 01/369-62-19,
elektronska pošta: Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisORA-05.htm.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 7 – računalniške storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: "ORA-05".
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje in nadgradnja programske
opreme Oracle za obdobje 12 mesecev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije Ministrstva za ﬁnance v Ljubljani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet;
72.32.00.00-4; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 72.26.10.00-2, 72.26.70.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC-844.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:

Programska oprema

Oracle Database Enterprise Edition
Oracle Database Standard Edition
Oracle Database Personal Edition
Internet Developer Suite
Discoverer Developer Edition
Programmer
Express Server
Express Objects
Express Analyzer

Stran

št. uporabnikov/vrsta uporabnika/vrsta licence

1928/imenovan/neomejena
10/imenovan/neomejena
1/imenovan/neomejena
10/imenovan/neomejena
16/imenovan/neomejena
3/imenovan/neomejena
12/imenovan/neomejena
3/imenovan/neomejena
9/imenovan/neomejena

Stran
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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, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok za opravljeno storitev je 30. dan po prejemu računa izvajalca.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne evidence o registraciji ponudnika. Potrdilo ministrstva
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco. Potrdilo, da ni zoper
ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek. Potrdilo davčnega urada, da
ponudnik nima neporavnanih davkov in
prispevkov v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež. Izpisek in potrdila ne smejo biti
starejša več kot 90 dni od datuma oddaje
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: fotokopija letnih
računovodskih izkazov za leto 2004. Mnenje
pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik
na dan do 15 dni pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti. Bonitetne
informacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših podobnih storitev v zadnjih treh letih, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, vrednostmi in datumi izvedbe. Če so bili kupci
naročniki po tem zakonu, mora biti dokazilo
izdano v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše
pristojni organ. Če kupci niso bili naročniki
po tem zakonu, potrdilo potrdijo ti kupci. Navedba oseb ponudnika, ki bodo vključene v
izvedbo naročila, z izobrazbeno in strokovno
kvaliﬁkacijo.
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 15. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 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 15. 8. 2005 in/ali 30 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 7. 2005
ob 13. uri, Ministrstvo za ﬁnance, Ljubljana,
Cankarjeva c. 18, sejna soba v visokem
pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
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Ob-16809/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba: Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – komercialni sektor, kontaktna oseba: tajništvo
komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14,
1525 Ljubljana, 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, kontaktna oseba: tajništvo komercialnega sektorja,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 24.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba izobraževanja – ponudbe se lahko
oddajo za vse sklope ali po posameznih
sklopih, ki so:
1. sklop: izobraževanje za zaposlene od
I. IV. stopnjo izobrazbe,
2. sklop: izobraževanje za operativne
vodje z VI.-VII. stopnjo izobrazbe,
3. sklop: izobraževanje za sodelavce v
administraciji,
4. sklop: izobraževanje za ﬁzioterapevte,
delovne terapevte, socialne delavce in RTG
inženirje,
5. sklop: izobraževanje za medicinske
sestre.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Republika
Slovenija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 24.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 24.
2) Kratek opis: izobraževanje za zaposlene s I.-IV stopnjo izobrazbe.
3) Obseg ali količina: 10 enodnevnih seminarjev organiziranih v Ljubljani/leto.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 24.
2) Kratek opis: izobraževanje za operativne vodje z VI.-VII. stopnjo izobrazbe.
3) Obseg ali količina: 2 enodnevna seminarja organizirana v Ljubljani /leto.
Sklop št. 03
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 24.
2) Kratek opis: izobraževanje za sodelavce v administraciji.
3) Obseg ali količina: 5 enodnevnih seminarjev organiziranih v Ljubljani/leto.
Sklop št. 04
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 24.
2) Kratek opis: izobraževanje za ﬁzioterapevte, delovne terapevte, socialne delavce in RTG inženirje.
3) Obseg ali količina: 2 enodnevna seminarja organizirana v Ljubljani/leto.
Sklop št. 05

1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 24.
2) Kratek opis: izobraževanje za medicinske sestre.
3) Obseg ali količina: 12 enodnevnih seminarjev organiziranih v Ljubljani/leto.
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: izvedba
izobraževanja – ponudbe se lahko oddajo
za vse sklope ali po posameznih sklopih,
ki so:
1. sklop: izobraževanje za zaposlene
od I.-IV. stopnjo izobrazbe – 10 izobraževanj/leto,
2. sklop: izobraževanje za operativne
vodje z VI.-VII. stopnjo izobrazbe – dve
izobraževanji/leto,
3. sklop: izobraževanje za sodelavce v
administraciji – 5 izobraževanj/leto,
4. sklop: izobraževanje za ﬁzioterapevte,
delovne terapevte, socialne delavce in RTG
inženirje – 2 izobraževanji na leto,
5. sklop: izobraževanje za medicinske
sestre – 12 izobraževanj/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti,
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni od prejema računa za izvedbo posameznega izobraževanja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti navedene v obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
III.3.1) 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.
Najugodnejša končna ponudbena vrednost za sklop 100%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
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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: 21. 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – predavalnica 1/pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
kandidati imajo pred plačilom razpisne dokumentacije pravico do vpogleda v razpisno
dokumentacijo vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3.) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Klinični center Ljubljana

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: 04/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 3. 7. 2005.
Cena 10.000 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 04/05 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: 4. 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: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred
začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005
ob 12. uri; Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 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.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Ob-16836/05
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,
1132 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-48-617,
faks 01/23-48-630, elektronska pošta: slavko.prelog@guest.arnes.si, internetni naslov:
www.csod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Perspektiva d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Pavčnik, Trg svobode 5,
3325 Šoštanj, Slovenija, tel. 031/374-979,
faks 03/891-12-41, elektronska pošta:
perspektiva_sostanj@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 04/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo OŠC Planica 3. faza – telovadnica in hotel.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rateče 167.
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: 3 mesece in/ali 90 dni od oddaje
naročila.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
10% od ponudbene vrednosti.
2. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih del v pogodbenem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo
izbrani izvajalec moral predložiti ob podpisu
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva, ko bo naročnik
uradno prejel s strani pooblaščenega inženiringa potrjene račune za opravljeno storitev.
Dinamika ﬁnanciranja je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim ponudnikom, ki v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne
glede na število podizvajalcev ali izvajalcev
v skupni ponudbi.
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);
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
(odločba, obrtno dovoljenje in sl.), kolikor je
na podlagi posebnega zakona dovoljenje za
opravljanje te dejavnosti potrebno;
– potrdilo Inženirske zbornice Slovenije
o vpisu v imenik odgovornih projektantov
za posameznike, ki bodo opravljali dela po
pogodbi;
– 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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 za zadnjih šest
obračunsko zaključenih mesecev pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno 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.

Stran

Ob-16892/05
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: Korošec Marina,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-85, faks 01/478-48-87,
elektronska pošta: marina.korosec@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:
1. Analiza potreb, zahtev, pričakovanj,
pripravljenosti za sodelovanje identiﬁciranih večjih obstoječih, še predvidenih
uporabnikov podatkov zemljiškega katastra.
2. »Cost beneﬁt« študija na podlagi
analize.

Stran

4562 /

Št.

58 / 17. 6. 2005

3. Izvedba testa na skupni površini 30
ha in približno gostoto 10 parcel/ha z oblikami metod, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.
4. Ovrednotenje testa in izdelava metodologije posameznih metod.
5. Pred, med in po izvedbi testa izvajalec sodeluje s skupino, ki jo naročnik
imenuje za ta namen.
6. Izdelava zasnove programa izboljšave podatkov zemljiškega katastra.
7. Priprava sporočila za javnost glede
zasnove programa izboljšave podatkov
zemljiškega katastra.
8. Priprava podatkov na testnih območjih na način, ki omogoča evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru.
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: 74.20.31,
74.20.35, 74.20.73.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPA: 74.20.31,
74.20.35, 74.20.73.
2) Kratek opis:
1. Analiza potreb, zahtev, pričakovanj,
pripravljenosti za sodelovanje identiﬁciranih
večjih obstoječih, še predvidenih uporabnikov podatkov zemljiškega katastra.
2. »Cost beneﬁt« študija na podlagi analize.
3. Izvedba testa na skupni površini 30
ha in približno gostoto 10 parcel/ha z oblikami metod, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
4. Ovrednotenje testa in izdelava metodologije posameznih metod.
5. Pred, med in po izvedbi testa izvajalec
sodeluje s skupino, ki jo naročnik imenuje
za ta namen.
6. Izdelava zasnove programa izboljšave
podatkov zemljiškega katastra.
7. Priprava sporočila za javnost glede
zasnove programa izboljšave podatkov
zemljiškega katastra.
8. Priprava podatkov na testnih območjih
na način, ki omogoča evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru.
3) Obseg in količina: kot je navedeno v
kratkem opisu (točka 2).
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: potrebno je izvesti naloge iz točke II.1.6, obseg
testa pa predstavlja 30 ha zemljišč z gostoto
približno 10 parcel/ha.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 25. 11. 2005.
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%
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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 geodetske
dejavnosti.
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 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, predlo-

žijo 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 transakcijske
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.
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 vseh pogojev
razpisne dokumentacije.
3. Ponudnik poda izjavo, da bo pri vsebinskem in tehničnem delu izvajanja pogodbenega dela stalno sodeloval s posebej za
to formirano delovno skupino na strani naročnika. Ponudnik mora tudi izjaviti, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije.
4. Ponudnik mora v ponudbi navesti podatke o usposobljenosti vseh, ki bodo delali
na pogodbeni nalogi.
5. Tehnična opremljenost ponudnika
mora omogočati izmero in izdelavo elaborata pogodbenega dela tako, kot je to določeno v tehničnih pogojih, ki so del razpisne
dokumentacije. Ponudnik mora razpolagati
s GPS sprejemnikom – rover, ki omogoča
izvajanje RTK meritev in ostalo ustrezno
sodobno opremo, ki bo omogočala izvedbo
pogodbenega dela. Ponudnik mora razpolagati z najmanj dvema osebama, ki sta usposobljeni za delo s postajo in sta imetnika
geodetske izkaznice. Vodja pogodbenega
dela mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na večjih terenskih izmerah. Večje terenske izmere za to javno naročilo se štejejo
izmere, kjer je v postopku izmere sodelovalo
najmanj 50 različnih lastnikov na najmanj
100 parcelah. Ponudnik mora zagotoviti še
sodelovanje odgovornega geodeta in ekonomskega (univ. dipl. ekonomist) ter pravnega sodelavca (univ. dipl. pravnik). Vodja
naloge mora predložiti dokazilo o uspešnem
vodenju vsaj dveh nalog, ki sta bili zaključe-
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ni po 31. 12. 2002 in je bila njihova posamezna vrednost večja od vrednosti naloge,
za katero se daje ponudba.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2005.
Cena: 1.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
01100-1000616337 model: 11, sklic na št.:
25127-7141998-99000005 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 7. 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: 20. 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, Marina Korošec, tel.
478-48-85.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije

predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le tega predložiti BON-1, pozornost pri
naročanju bonitete poslovanja);
– zasebniki – samostojni podjetniki: potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik izkaže, da je kadarkoli v zadnjem letu od objave javnega naročila izvajal storitve prevoza bolnikov;
2. ponudnik ima ustrezno kadrovsko kapaciteto;
3. ponudnik s podpisom pogodbe izkaže
da je v primeru okvare vozila ali odsotnosti
voznika sposoben na lastne stroške organizirati ekvivalenten nadomestni prevoz za
čas nezmožnosti prevoza;
4. iz opisa delovnih sredstev mora biti
razvidno, da ponudnik razpolaga s prevoznim sredstvom, ki ustreza zahtevam veljavne zakonodaje in je primerno za prevoz dializnih bolnikov;
5. ponudnik mora ponuditi sukcesivno
izvajanje vseh storitev v rokih, pod pogoji
in na način kot je to navedeno v speciﬁkaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
te objave pri kontaktni osebi Geršak Vladu,
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000
Celje, tel. 03/543-46-15. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno priložiti:
– davčno številko;
– potrdilo
o
vplačilu
na
TRR
06000-0104397810, faks 03/543-46-14.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2005 do 7.30.
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: 4. 7. 2005
ob 9. uri; Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, I. nadstropje desno – Referat za javna naročila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
JZ Zdravstveni dom Slovenske Konjice

Ob-16923/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ
Zdravstveni dom Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Tatjana Hladen, ek., Mestni
trg 17, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija,
tel. 03/758-17-30, faks 03/758-17-60, elektronska pošta: hladen@s5.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Skupnost zavodov osnovne
dejavnosti celjske regije, kontaktna oseba: Geršak Vlado, Gregorčičeva 3, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/543-46-15, faks
03/543-46-14, elektronska pošta: javna.narocila@szozc.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Skupnost zavodov osnovne dejavnosti celjske
regije, kontaktna oseba: Geršak Vlado,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/543-46-15, faks 03/543-46-14, elektronska pošta: javna.narocila@szozc.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 25.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2005-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je sukcesivno
izvajanje prevozov dializnih bolnikov za
obdobje enega leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: JZ Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice. (Po relacijah).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se odda za celoten obseg izvedbe
sukcesivnega izvajanja vsakodnevnih prevozov dializnih bolnikov glede na relacije in
časovne termine po speciﬁkaciji naročnika v
skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 13. 6. 2005 do 31. 8.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe;
– ponudnik mora priložiti svoji ponudbi
lastno bianco menico za resnost ponudbe, z
menično izjavo, v višini 500.000 SIT;
– ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
potrjeno in podpisano izjavo, da bo v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob
podpisu pogodbe predložil lastno menico,
bianco, podpisano in s pečatom, z menično
izjavo, v višini 10% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez
protesta, z veljavnostjo en dan po preteku
roka za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
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: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih – 42. in 42.a člen ter razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
V skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih:
1. komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža zadnje stanje
ponudnika. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list DURS;
2. obrtno dovoljenje izdano v skladu z
Obrtnim zakonom s strani Obrtne zbornice
RS, za predmet opravljanja dejavnosti, če
je ponudnik obrtnik oziroma opravlja razpisano dejavnost na način iz 5. člena Obrtnega zakona. Če ponudnik ne bo predložil
dovoljenja bo naročnik štel, da ponudnik ne
opravlja razpisane dejavnosti na način iz 5.
člena Obrtnega zakona in zato tega dovoljenja ne potrebuje;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, 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:
Ponudnik mora v ponudbi predložiti v
primeru:
– gospodarske družbe: BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. (Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi

Stran

Ob-16946/05
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, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-02, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 5-1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 48-2005/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
operater mobilnih telekomunikacij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Franco Pošta Slovenije,
d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor.
Šifra NUTS: E 038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 32.55.11.00-1, dodatni predmeti:
32.55.23.30-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Naročniški GSM
Predplačniški GSM
Vmesnik GSM

komplet
komplet
komplet

104
304
6

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini /in bančna garancija za dobro izvedbo
posla v višini/.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa, ki ga izbrani ponudnik posreduje
naročniku po opravljeni storitvi. Na računu
mora biti označen sklic na pogodbo. dni od
izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora dokazati:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– k ponudbi mora priložiti potrjen vzorec
pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 16. 10.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
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– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v RS,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujena oprema mora popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika,
– ponudnik mora imeti in dokazati status
pooblaščenega prodajalca za opremo, ki jo
ponuja,
– ponudnik mora zagotoviti vsaj 99% pokritost prebivalstva z mobilnim signalom na
področju Republike Slovenije,
– ponudnik mora zagotoviti vsaj 60% pokritost prebivalstva z mobilnem signalom,
ki omogoča prenos podatkov 384 kbps v
okviru lastnega mobilnega telekomunikacijskega omrežja,
– ponudnik mora imeti podpisane roaming pogodbe z vsaj 270 različnimi operaterji v 170 državah,
– ponudnik mora imeti podpisane podatkovno paketne roaming pogodbe z vsaj 85
operaterjih v 45 državah,
– ponudnik mora biti registriran za ponujanje, opravljanje, prodajo in vzdrževanje
mobilnih telekomunikacijskih storitev,
– ponudnik mora imeti zaposlene vsaj tri
strokovnjake specializirane za upravljanje s
mobilnim komunikacijskim omrežjem,
– ponudnik mora zagotavljati stalno dežurno službo za odpravljanje napak na delovanju omrežja. Tako mora organizirati dežurno službo ter naročniku sporočiti dežurno
telefonsko številko, na katero bo naročnik
lahko prijavil vse morebitne napake pri delovanju povezave do interneta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 48-2005/JNS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2005 do 12.
ure.
Cena: 2.000 SIT. Pogoji in način plačila:
na TR 90672-0000040025, sklic 0000-17.
Prosimo,da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov pošljete po faksu
02/449-23-79.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2005
ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, Maribor, tretje nadstropje.

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: 13. 6. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 110-1/05
Ob-16948/05
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.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00243.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava PGD in PZR za predor Vodole
in pokriti vkop Malečnik na AC odseku
Slivnica–Pesnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Slivnica–Pesnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.0.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,440.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za preteklo leto oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za preteklo leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila, v zadnjih treh letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi, in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00243.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delavnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno dokumentacijo". 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
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 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: 10. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o prevozih
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.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 3.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 600-9/2005-242.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 7. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno poravnati na podračun UJP Žalec št.
01320-0100004983 pred dvigom razpisne
dokumentacije, z navedbo naziva in naslova
prevzemnika razpisne dokumentacije s pripisom šolski prevozi otrok.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2005
ob 11. uri, sejna soba Občine Šenjtjur (II.
nadstropje), Mestni trg 2, Šentjur.
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: 10. 6. 2005.
Občina Šentjur

Ob-16981/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjur, kontaktna oseba: Judita Methans Šarlah, Mestni trg 2, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-13, faks 03/574-34-46,
elektronska pošta: judita.sarlah@sentjur.si,
internetni naslov: http://www.obc-sentjur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 600-9/2005-242.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz šoloobveznih otrok v Občini Šentjur v šolskih letih 2005/2006, 2006/2007
in 2007/2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Šentjur.
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: prevoz
šoloobveznih otrok v Občini Šentjur v šolskih
letih 2005/2006, 2006/2007 in 2007/2008 za
Osnovne šole: OŠ Franja Malgaja Šentjur,
OŠ Hruševec, OŠ Gorica pri Slivnici, OŠ
Planina pri Sevnici, OŠ Dramlje, OŠ Ponikva, POŠ Blagovna, POŠ Kalobje, POŠ Loka
pri Žusmu in POŠ Prevorje.
Relacije prevozov s kilometri bodo določene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: prevozi se bodo izvajali po šolskem
urniku in letnem delovnem načrtu osnovnih
šol.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 1. 9.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Višina garancije bo določena v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60 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: 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: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.

Stran

Ob-16988/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting
d.o.o., Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: oddaja nevarnih odpadkov
v uničenje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je oddaja nevernih odpadkov, trdnih in tekočih nevarnih/kužnih odpadkov, katere se mora
oddati zbiralcu odpadkov v uničenje (sežig in nevtralizacijo - sterilizacijo). Vrste
odpadkov, ki so predmet oddaje so halogenska topila, nehalogenska topila, laboratorijske kemikalije, medicinski odpadki, zdravilka, drugi odpadki, kisline. Javno naročilo
se oddaja za obdobje treh let, in sicer od
1. januarja 2006 do 31. januarja 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije oddaje odpadkov so v Ljubljani, Kranju, Celju, Mariboru,
Ptuju, Murski Soboti, Novem mestu in Novi
Gorici.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.12.21.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A - storitve: št.
kategorije 16, predmet: storitve odstranjevanja odplak in odpadkov, storitve sanitarnega
urejanja in podobno.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidoma se nevarnih odpadkov zbere na vseh
lokacijah tedensko 711 kg, letno 36.972 kg,
v obdobju treh let 110.916 kg. Ocenjena
vrednost naročila je 30 mio SIT za celotno
obdobje oddaje naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT, veljavna skladno z veljavnostjo ponudbe - to je do vključno 120 dni
od dneva odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni po datumu prejema
mesečnega računa oziroma skladno s ponudbo izbranega ponudnika.
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 izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora biti
ponudbi priložen pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po
42. in 42.a členu Zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 36/04 - uradno prečiščeno besedilo).
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– pravne osebe: redni izpis iz sodnega
registra za dejavnost, katere predmet je javni razpis,
– samostojni podjetniki: overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i. pri-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
glasitveni list), s katerim ponudnik dokazuje,
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa;
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za to po posebnih predpisih tako dovoljenje potrebno - storitev, ki je predmet javnega
naročila lahko izvajajo samo pravne ali ﬁzične osebe, ki so vpisane v ustrezno evidenco
pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji
RS za okolje,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek (pravne osebe predložijo potrdilo pristojnega okrožnega sodišča,
gospodarski oddelek, sodni register; samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada;
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnosti, ki je predmet naročila
(potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelek
za kazenske evidence);
– izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (izjava je sestavni del razpisne dokumentacije).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke določene z zakonom, ki
ga izda Davčna uprava RS, Davčni urad;
– za pravne osebe: BON 1/P s podatki in
kazalniki za leto 2004 in potrdilo poslovne
banke o stanju na transakcijskem računu iz
katerega bo tudi razvidno, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega razpisa ni bil blokiran;
– za samostojne podjetnike: davčna napoved za leto 2004, potrjena s strani pristojne izpostave Davčnega urada in potrdilo
poslovne banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunske mesece, iz
katerega bo razvidno, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega razpisa ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti odvoz nevarnih odpadkov skladno z veljavnimi predpisi,
– ponudnik mora imeti vozni park, ki zadosti tehničnim zahtevam in normativom za
vozila za prevoz nevarnih odpadkov v RS,
– ponudnik mora zagotoviti embalažo ali
zabojnike za odvoz odpadkov, ki morajo biti
označeni v skladu s predpisi,
– ponudnik mora imeti za izvajanje storitve ustrezno usposobljene delavce,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o varstvu
okolja, Pravilnik o ravnanju z odpadki, ostali
veljavni predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.

IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. plačilni rok,
3. strokovna priporočila / reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5.4-8/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 7. 2005, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, številka 02083-0053787157, sklic
na številko 54-8-2005, po modelu 00, je
potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2005
ob 14. uri, Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Ob-16996/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Alenka
Smrekar, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-23,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka: 430-26/2005, evidenčna številka javnega naročila: 32/05 VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih
sistemov in naprav ter brežin na MMP
Gruškovje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: MMP Gruškovje.
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Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
A (Storitev vzdrževanja in obratovanja
objektov – naloge vzdrževalca);
B (Storitev vzdrževanja in obratovanja
vgrajenih sistemov in naprav);
C (Monitoring brežin).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
po uradnem prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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 dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču ali drugem organu (izpis iz evidence mora izkazovati registracijo za izvajanje
dejavnosti po naslednjih šifrah iz standardne klasiﬁkacije dejavnosti: 70.32, 45.31 in
45.33); (opomba: ponudnik lahko zahtevani
pogoj izkaže kumulativno, skupaj z morebitnim prijavljenim podizvajalcem);
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (opomba: ponudnik
lahko zahtevani pogoj izkaže kumulativno,
skupaj z morebitnim prijavljenim podizvajalcem);
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji;
6. ponudnik mora izpolniti in priložiti obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi;
7. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel
najmanj dve istovrstni ali pretežno istovrstni

Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije vsak delavnik med 9. in
11. uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu
zneska 5.000 SIT na številko računa:
01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 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 24. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2005
ob 10. uri,: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Gregorčičeva
25a, Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: možnost dvakratnega podaljšanja po
12 mesecev v skladu z določili 97. člena
ZJN-1-UPB1.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 6. 2005.
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave

storitvi – storitvi vzdrževanja, upravljanja in
obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in
naprav ter brežin: v vrednosti posla najmanj
10,000.000 SIT letno in v vrednosti posla
najmanj 5,000.000 SIT letno z vključenim
davkom na dodano vrednost.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe (gospodarske družbe: fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik: fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
2. fotokopija obrtnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti;
3. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem.
Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika;
4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika;
5. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi;
6. izpolnjen, podpisan in žigosan priložen obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. seznam opravljenih storitev, ki so po
vsebini, zahtevnosti in obsegu podobne
predmetu razpisanih storitev (storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav ter brežin),
izvajanih v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe z zneskom, datumom in nazivom
končnega naročnika, vključno z dokazilom v
obliki potrdila-izjave, izdanega s strani končnega naročnika (izpolnjenim, žigosanim in
podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti.
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: številka JN: 32/05
VV; številka zadeve: 430-26/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 7. 2005.

Stran

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/2452/2005
Ob-16585/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Martin
Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-75, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: martin.hostnik@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Milena Trifunovič in Katarina Krepﬂ, vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11, faks 01/474-25-02,
elektronska pošta: milena trifunovič, katarina.krepﬂ@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.2) 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: 72/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža kablov 110 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 110/35/20 kV Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: končni rok izvedbe je junij 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena (70%),
2. reference za dobavo 110 kV kabelskega sistema v elektrogospodarskem sistemu
(15%),
3. debelina izolacije za 110 kV napetostni nivo, dokazana s tipskim testom (5%),
4. kabel izdelan po postopku vertikalne
ekstrudacije in ohlajevanja (5%),
5. kontrola kvalitete proizvodnje – zvezno merjenje debeline izolacije z rentgensko
ali drugo ustrezno napravi (5%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena:15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 72/2005.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-16719/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba:
Alojz Bobnar, univ. dipl. inž. el., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-30-00, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: alojz.bobnar@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si,
internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/0P-18/2005-Ident
104483.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava in montaža transformatorja
110/21/10,5 kV, YNyn6(d5), 31,5 MVA.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: transformator se postavi
na temelj v RTP 110/20 kV Primskovo Kranj
in se ga pripravi za vključitev.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ocenjene vrednosti (brez
DDV),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene
vrednosti (z DDV),
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od dneva
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali po-

nudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. skupna ponudbena vrednost – 80%,
2. garancijski rok – 12%,
3. potrjene reference – 8%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 104483.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede na TRR naročnika 25100-9700516198
– Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno na sedežu naročnika (soba
109/I) vsak dan med 8. in 13. uro s predhodno enodnevno najavo po tel. 04/20-83-555
ali po telefaksu 04/20-83-315 in plačilom
stroškov. Pred dvigom razpisne dokumentacije ponudnik dostavi potrdilo o plačilu in
ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali svoje ponudbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2005
ob 10.30; v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba II/nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan
od 9. do 13. ure, na tel. 04/208-30-00, Alojz
Bobnar.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-16818/05
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. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktne
osebe: Srečko Mašera – tehnični del, Jože
Blagotinšek – tehnični del, Danica Mirnik
– splošni del, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23,
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. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, 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, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, 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 VII – 8/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav:
– blok SN V SF6 izvedbi (stikalna naprava).
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: 12. 7. 2005 v pisni obliki.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.

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: 12. 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 VIII-9/05. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/548-50-23.)
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 12. 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: Darko Žvikart, univ. dipl. inž. el., tel. 03/420-12-09,
GSM 041/797-252, Jože Blagotinšek, tel.

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 VII-8/05. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/548-50-23.)
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 12. 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: Srečko Mašera, tel. 03/420-12-07, GSM 041/387-046,
Jože Blagotinšek, tel. 03/420-13-81, GSM
031/323-200 in Danica Mirnik, tel.
03/420-14-73.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16819/05
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. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23,
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, Danica Mirnik
– splošni del, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23,
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. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, 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, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, 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 VIII-9/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav:
– valjanec pocinkani,
– tokovodniki – goli.
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03/420-13-81, GSM 031/323-200 in Danica
Mirnik, tel. 03/420-14-73.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16820/05
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. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktne osebe: Miroslav Ritovšek – tehnični
del, Jože Blagotinšek – tehnični del, Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, 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. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, 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, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, 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 IX–10/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav:
– kabel energetski SN,
– univerzalni samonosni kabli 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.
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,
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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: 12. 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 IX-10/05. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/548-50-23.)
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 12. 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: Miroslav Ritovšek, univ. dipl. inž. el., tel. 03/420-13-61,
GSM 031/610-477, Jože Blagotinšek, tel.
03/420-13-81, GSM 031/323-200 in Danica
Mirnik, tel. 03/420-14-73.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16821/05
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. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktne osebe: Miroslav Ritovšek – tehnični
del, Jože Blagotinšek – tehnični del, Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, 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. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ce-

lje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, 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 X–11/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav:
– samonosni kabelski snop NN (SKS).
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) Tajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bnčna 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) Vsta 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: 12. 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 X-11/05. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/548-50-23.)
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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
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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: 12. 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: Miroslav Ritovšek, univ. dipl. inž. el., tel. 03/420-13-61,
GSM 031/610-477, Jože Blagotinšek, tel.
03/420-13-81, GSM 031/323-200 in Danica
Mirnik, tel. 03/420-14-73.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Homec Danijela, 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: SKS
vodniki 2x16 0,6/1 kV in 4x16 0,6/1 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – na
objekte in skladišča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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: 10,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali, da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.

Ob-16823/05
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. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktne osebe: Miroslav Ritovšek – tehnični
del, Jože Blagotinšek – tehnični del, Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, 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. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, 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, Sonja Marinček – soba 411/IV.,
Vrunčeva 2 a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago XI–12/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav:
– kabel energetski – NN.
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: 12. 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 XI-12/05. (Dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/548-50-23.)
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 12. 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: Miroslav Ritovšek, univ. dipl. inž. el., tel. 03/420-13-61,
GSM 031/610-477, Jože Blagotinšek, tel.
03/420-13-81, GSM 031/323-200 in Danica
Mirnik, tel. 03/420-14-73.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d
Ob-16924/05
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.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 93 točk,
2. reference: 3 točke,
3. rok plačila: 2 točki,
4. certiﬁkat SIST EN ISO ali podobno:
2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 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: 20. 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: 20. 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: 13. 6. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-16720/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Cveta Popotnik Pršo, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Cveta Popotnik
Pršo, Trg revolucije 12 – služba za investicije in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144 int. 499, faks 03/56-52-134,
elektronska pošta: cvetkapp@rth.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Turnšek Majda, Trg revolucije 12 – služba za investicije
in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144 int. 458, faks 03/56-52-133,
elektronska pošta: majda.turnsek@rth.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna
oseba: Cveta Popotnik Pršo, Trg revolucije 12 – služba za investicije in zapiranje,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-26-144,
faks 03/56-52-100, elektronska pošta:
rth@rth.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:
rekonstrukcija meteorne kanalizacije
Studence – Ojstro 2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrastnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6 (NACE).
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: rekonstrukcija meteorne kanalizacije Studence
– Ojstro 2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izjavo ponudnika o predložitvi garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo ponudnika o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačila iz proračuna RS najmanj v 90
dneh ali več po izdaji računa – situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni predpisana.
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: v skladu s prvim in četrtim odstavkom 42 člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z drugim in petim odstavkom
42 člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
BON-2 izdan največ 30 dni pred odpiranjem
ponudb, samostojni podjetniki pa BON-1/SP
in BON-2, izdan največ 30 dni pred odpiranjem ponudb ali namesto BON-2 obrazec
s podatki o solventnosti za zadnje tri obračunsko zaključene mesece, ki ga izdajo
pristojne banke, pri katerih ima samostojni
podjetnik odprte transakcijske račune.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 2. a, b, č, g točko
drugega odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.4) Drugi podatki: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: ob dvigu.

Pogoji in način plačila: dokumentacija
je na razpolago pri kontaktni osebi, plača
se ob dvigu na blagajni RTH, predstavnik
ponudnika mora imeti s seboj vse podatke, potrebne za izstavitev računa. Možno je
tudi nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 odprt pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Majdi
Turnšek vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: do 19. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov in ostali navzoči.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2005
ob 10. uri; sejna soba RTH d.o.o. v Trbovljah.
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 potrebno: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Ob-16784/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j. p. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja vodohrana Selnica 400 m3.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Selnica ob Dravi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kompletna izgradnja vodohrana Selnica 400
m3 .
Ocenjena vrednost naročila je 50 mio
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 10. 8. 2005, konec
30. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zahteva se ﬁnančno zavarovanje za resnost
ponudbe – 5% od ocenjene vrednosti (2,5
mio SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
storitve v roku 60 dni po izvedbi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 70%,
– reference – 20%,
– rok izvedbe – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 7. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 04515-0000539052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 7. 2005
ob 13. uri; Mariborski vodovod j. p. d.d.,
soba 102.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Mariborski vodovod j. p. d.d.

sejna soba II/nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan
od 9. do 13. ure na tel. 04/208-30-00, Alojz
Bobnar.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.

Storitve
Ob-16793/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba:
Alojz Bobnar, univ. dipl. inž. el., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-30-00, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: alojz.bobnar@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si,
internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA-1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/0P-19/2005-Ident
104824.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža sekundarne opreme
35/20 kV stikališča v RTP 35/20 kV Bohinj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 35/20 kV Bohinj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti (brez DDV),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene
vrednosti (z DDV),
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od dneva
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. skupna cena ponujenega sistema
– 800 točk,
2. reference sistema zaščite in vodenja
– 80 točk,
3. reference naprav lastne rabe –
20 točk,
4. pogarancijsko vzdrževanje – 30 točk,
5. dodatne tehnične in funkcionalne lastnosti opreme – 50 točk,
6. garancijski rok – 20 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 104824.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede na TRR naročnika 25100-9700516198
– Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno na sedežu naročnika (soba
109/I) vsak dan med 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: 15. 7. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali svoje ponudbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 7. 2005
ob 10.30; v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,

Stran

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 023-1/2005-56
Ob-16501/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS Upravna enota Ljubljana, kontaktna
oseba: Sandra Šeligo, Adamič – Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-30-00, faks 03/306-31-02, elektronska pošta: sandra.seligo@gov.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
in računalniškega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 SIT za 3 leta.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2005 – 1. sklop: Mladinska knjiga Trgovina d.d., kontaktna oseba:
Jana Anžur, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,862.153,82 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. 2/2005 – 2. sklop: DZS
Založništvo in trgovina d.d., kontaktna oseba: Damjan Jurjevčič, Dalmatinova ulica 2,
1538 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,809.175,79 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 18 z dne 21. 2. 2003,
Ob-88489.
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: 7. 6. 2005.
Upravna enota Ljubljana
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Št. 373/05
Ob-16584/05
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, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup motoriziranih
negatoskopov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,560.747,64 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. 21/05 – nakup motoriziranih negatoskopov: Mollier, d.o.o.,
Opekarniška 3, 3000 Celje, Slovenija, faks
03/42-88-402.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,320.000 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:
5. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 23-24 z dne 11. 3.
2005, Ob-6781/05.
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: 7. 6. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 404-08-69/2005-22
Ob-16600/05
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 64/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: artikli bojne uniformemaskirni-anoraki in hlače.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,850.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 60 točk,
2. ocena zahtevanega vzorca – 40 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 64/2005-ODP:
UNI&FORMA d.o.o., Trzin, kontaktna oseba: Milena Wagner, Ljubljanska cesta 48,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/56-44-688,
faks 01/56-44-687, elektronska pošta: uniforma@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 114,555.000 SIT.
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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:
404-08-69/2005-22.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 404-08-69/2005-2, Ob-7524/05
z dne 18. 3. 2005, uradna objava št. 26–
28/2005.
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: 8. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 34/05
Ob-16723/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Pedenjped Novo mesto,
kontaktna oseba: Jelka Makše, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/37-18-250, 07/37-18-264,
faks 07/37-18-265, elektronska pošta: jelka.makse@guest.arnes.si, internetni naslov: www.v-pedenjped.nm.edus.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila: prehrambeno blago po sklopih:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki, II. sklop:
sveže meso, III. sklop: mesni izdelki,
IV. sklop: ribe, V. sklop: perutnina in perutninski izdelki, VI. sklop: zamrznjena zelenjava, VII. sklop: kruh in pekovski izdelki,
VIII. sklop: pecivo, IX. sklop: jajca, X. sklop:
jušne zakuhe in testenine, XI. sklop: sveže
in suho sadje ter zelenjava, XII. sklop: sadni
sirupi in sokovi, XIII. sklop: konzervirana živila, XIV. sklop: čaji, XV. sklop: splošno prehrambeno blago, XVI. sklop: osnovna živila
in dodatki jedem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,938.921 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/BO-05: Ljubljanske
mlekarne, d.d., kontaktna oseba: Bernarda
Vidrih, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-81-500, faks 01/58-81-886.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,617.737,92 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/BO-05: Hočevar Agro
Trgovina, d.o.o. kontaktna oseba: Franci Hočevar, Dolnja Težka Voda 7B, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/30-89-235,
faks 07/30-89-939.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,448.060 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. 1/BO-05: BrumecRučigaj d.o.o., kontaktni osebi: Barbara
Brojan in Igor Žinič, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 342.360 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. 1/BO-05: Krnc d.o.o., kontaktni osebi: Bojan Krnc in Slavka Derganc,
Mestne njive 14, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-09-03, faks 07/393-09-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,081.562 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. 1/BO-05: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škoﬂjica, Slovenija, tel.
01/36-66-090, faks 01/36-66-522.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 306.150,93 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. 1/BO-05: KZ Krka
z.o.o. Novo mesto, kontaktna oseba: Igor
Bric, Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-31-800, faks
07/39-31-840.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,581.626 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. 1/BO-05: Mercator, d.d.,
kontaktni osebi: Srečo Trope in Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 350.265,29 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. 1/BO-05: ERA-SV d.o.o.,
kontaktna oseba: Milan Domunkoš, Ob Dravi
3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,840.666 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/BO-05: Dolenjske pekarne d.o.o., kontaktni osebi: Damjan Slanc
in Marinka Kos, Ločna 2, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-07-40, 70, faks
07/393-07-75, 393-07-66.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,768.502,03 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-6862/05 št. 23-24 z dne 11. 3.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Vrtec Pedenjped Novo mesto

javno naročilo št. 5.b) jabolka: Vinag, Sadjarstvo in vinarstvo, d.d., Trg svobode 3,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 434.000
SIT, najvišja ponudba 813.750 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.c) 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 upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 95.480 SIT,
najvišja ponudba 173.600 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.d) zamrznjena zelenjava: Kvibo, d.o.o., Tržič, Pletilniška 16, 4290
Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 40.134,15
SIT, najvišja ponudba 49.313,26 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.e) konzervirana zelenjava: 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 233.714,43
SIT, najvišja ponudba 411.556,82 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.a) kompoti: 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 101.717
SIT, najvišja ponudba 116.672,22 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.b) sadni sirupi, sadni
sokovi in čokoladno-sadne rezine: Fructal,
d.d., Ajdovščina, Industrijska cesta 7, 5270
Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 930.809,78
SIT, najvišja ponudba 1,130.435,27 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.c) sadni sirupi – veliki: 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): cena 952.500 SIT.

Ob-16724/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Orehek Kranj, kontaktna oseba: Bernarda Debeljak, Zasavska cesta 53c,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-19-500,
faks 04/20-19-520, elektronska pošta: bernarda.debeljak@guest.arnes.si.
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 in jajca; 3. zamrznjene ribe
in ribje konzerve; 4. kruh in pekovski izdelki; 4.a) kruh in drugo pekovsko pecivo;
4.b) slaščičarsko pecivo; 4.c) pizza; 5. sadje
in zelenjava; 5.a) sveže sadje in zelenjava;
5.b) jabolka; 5.c) krompir; 5.d) zamrznjena
zelenjava; 5.e) konzervirana zelenjava;
6. sokovi, sirupi, kompoti in izdelki s sadjem; 6.a) kompoti; 6.b) sadni sirupi, sadni
sokovi in čokoladne rezine; 6.c) sadni sirupi – veliki; 7. mlevski in drugi žitni izdelki;
7.a) mlevski izdelki; 7.b) testenine, zamrznjeni polizdelki iz moke in keksi; 8. ostalo
prehrambeno blago; 8.a) ostalo prehrambeno blago; 8.b) čokoladno-mlečni namaz.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,950.000 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. boljše plačilne pogoje – rok plačila nad
30 dni – 10 točk,
4. dodatne ugodnosti – 10 točk,
5. reference – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala

(brez DDV): najnižja ponudba 3,312.246,70
SIT, najvišja ponudba 3,592.655 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
in 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 3,277.950
SIT, najvišja ponudba 3,932.899,29 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: zamrznjene ribe in ribje
konzerve: 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 436.604
SIT, najvišja ponudba 616.226,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4a): kruh in drobno pekovsko pecivo: 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 1,670.200
SIT, najvišja ponudba 1,972.914,74 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.b) slaščičarsko pecivo:
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 1,485.600
SIT, najvišja ponudba 1,626.371,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4.c) pizze: 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 224.000
SIT, najvišja ponudba 273.276,56 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.a) sveže 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 1,605.150
SIT, najvišja ponudba 2,478.031 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:
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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. 7.a) mlevski 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 206.407,60
SIT, najvišja ponudba 262.092,60 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. 7.b) testenine, zamrznjeni
polizdelki iz moke in keksi: 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 501.600,95
SIT, najvišja ponudba 575.286,72 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.a) ostalo prehrambeno
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 870.221,98
SIT, najvišja ponudba 939.467,97 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.b) čokoladno-mlečni namaz: 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 94.631,51
SIT, najvišja ponudba 103.726 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
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 Orehek Kranj
Ob-16783/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor,
kontaktna oseba: tajništvo Mateja Knaus,
Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/48-06-100, faks 02/47-13-157, elektronska pošta: Suzana.Zugelj@du-danicevogrinec.si, internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3.
II.5) Kratek opis: inkontinenčni pripomočki za potrebe stanovalcev Doma
upokojencev Danice Vogrinec Maribor,
Čufarjeva cesta 9 in njeno enoto Tabor,
Veselova 3, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: Helpy, d.o.o., kontaktna oseba: Maja Čerček, Dobrave 7a,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/53-04-750,
faks 01/53-04-752, elektronska pošta: info@helpy.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 43,294.074,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 14. 1. 2005,
Ob-618/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava kamiona prekucnika z dvojno kabino.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AC – Intercar d.o.o., PSC Maribor, Ptujska
cesta 132, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
10,593.007,48 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: da; Uradni list RS, št. 11-13 z dne
11. 2. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Nigrad d.d. Maribor

Ob-16794/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava rovokopača
nakladača.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo se ne odda – ponudbi se kot
neustrezni zavrneta.
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: se
ne odda.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 11-13 z dne
11. 2. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Nigrad d.d. Maribor

Ob-16797/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava vozila z opremo za snemanje kanalizacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AC – Intercar d.o.o., PSC Maribor, Ptujska
cesta 132, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
50,162.466,56 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 11-13 z dne
11. 2. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Nigrad d.d. Maribor

Ob-16796/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Ob-16798/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava kamiona prekucnika z dvigalom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AC – Intercar d.o.o., PSC Maribor, Ptujska
cesta 132, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
14,187.898,78 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: da; Uradni list RS, št. 11-13 z dne
11. 2. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Nigrad d.d. Maribor

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 330.989,83 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. 1JN/05: KZ Krka z.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Bric, Šentjernejska
cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
031/703-500.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,682.385 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. 1JN/05: ERA-SV d.o.o.,
kontaktna oseba: Milan Domunkoš, Ob Savi
3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,800.505 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. 1JN/05: Mercator d.d.,
kontaktna oseba: Srečko Trope, Dunajska
cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,265.257,20 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. 1JN/05: Mlinotest
d.d. Ajdovščina, Pekarna Peks Škofja Loka,
kontaktna oseba: Tone Podobnik, Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/511-08-54, faks 04/511-08-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,095.852,53 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 24/2005, Ob-6864/05, z dne
11. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Vrtec Ciciban Novo mesto

Ob-16800/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava tovornega vozila s podaljšano kabino.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AC – Intercar d.o.o., PSC Maribor, Ptujska
cesta 132, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
16,691.406 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: da; Uradni list RS, št. 11-13 z dne
11. 2. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 34/05
Ob-16875/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Ciciban Novo mesto, kontaktna oseba:
Olga Žagar Tratar, Ragovska ulica 18, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/371-83-11,
faks 07/371-83-27.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1JN/05.
II.5) Kratek opis: sukcesivna nabava
prehrambnega blaga po sklopih za leto
2005/06.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,331.409 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. 1JN/05: Ljubljanske
mlekarne d.d., kontaktna oseba: Bernarda
Vidrih, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-81-500, faks 01/58-81-886.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,824.058,62 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1JN/05: Hočevar Agro Trgovina d.o.o., kontaktna oseba: Franci Hočevar, Doljna Težka voda 7B, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/30-89-235.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,930.490 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. 1JN/05: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-62, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 450.490 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. 1JN/05: Krnc d.o.o., kontaktni osebi: Bojan Krnc in Slavka Derganc,
Mestne njive 14, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-30-903.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,176.205 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. 1JN/05: Dolenjske pekarne d.o.o., kontaktni osebi: Damjan Slanc in
Marinka Kos, Ločna 2, 8000 Novo mesto,
Slovenija, tel. 07/393-07-75.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 916.563,63 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. 1JN/05: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škoﬂjica, Slovenija, tel.
01/36-66-090, faks 01/36-66-522.

Stran

Št. 62/2005
Ob-16941/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom Nine Pokorn – Grmovje, kontaktna oseba: Olga Irman Počej, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-29-00, faks 03/713-29-10, elektronska pošta: olga.irman@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano:
1. sadje in zelenjava,
2. zamrznjena živila (sadje, zelenjava,
mlečni izdelki in ostalo zamrznjeno blago),
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. meso in izdelki iz mesa (brez perutnine),
6. perutnina in izdelki iz perutnine,
7. splošno prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: sadje in zelenjava:
S.P.PLOD, d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja
Ložnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,978.050 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: zamrznjena živila
(sadje, zelenjava, mlečni izdelki in ostalo
zamrznjeno blago): HRIB d.o.o., Večje Brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,546.950 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:
Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor,
Osojnikova 5, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,610.746 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: kruh in pekovsko pecivo: Klasje Celje d.d., Resljeva 16,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,395.440,30 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. 5: meso in izdelki iz mesa
(brez perutnine): Mesnica, predelava, okrepčevalnica, Gregor Steinfelser s.p., Gradišče
2, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,517.800 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: perutnina in izdelki iz perutnine: HRIB d.o.o., Večje Brdo 8,
3224 Dobje pri Planini, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,734.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: splošno prehrambeno
blago: Mercator d.d., Dunajska cesta 107,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,720.578,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-29 z dne 26. 3.
2004, Ob-7947/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2005.
Dom Nine Pokorn – Grmovje
Ob-16954/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba:
Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31, elektronska pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava distribucijskih
transformatorjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– rok plačila,
– rok dobave,
– način plačila,
– kakovost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 19/2004-B: Merkur
d.d., kontaktna oseba: Drago Žibert, Kočevarjeva 7, 8000 Novo Mesto, Slovenija, tel.
07/371-84-80, faks 07/332-10-52, elektronska pošta: drago.zibert@merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 104,866.317 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 4/05-496/05 z dne 14. 1. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Elektro Primorska, d.d.
Ob-16987/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JGZ Brdo, kontaktna oseba: Velimir Kemec,
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/26-01-500, faks 04/26-01-652, elektronska pošta: velimir.kemec@gov.si, internetni
naslov: www.brdo.com.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.93.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3-9-2-0029/05.
II.5) Kratek opis: izbira ponudnikov za
sukcesivne dobave buteljčnih vin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3-9-2-0029/05: VINAG
d.d., Trg Svobode 3, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 051/357-803, faks 02/252-44-55,
elektronska pošta: prodaja@vinag.si, internetni naslov: www.vinag.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 404.275,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 330-IV/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10433/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
JGZ Brdo

Gradnje
Ob-16722/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, kontaktni osebi: Dušan Lipold
za tehnične informacije in Barbara Gašperlin za splošne informacije, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 45.11.1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/13-2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je tekoče vzdrževanje objektov Carinske uprave RS na lokacijah v okviru
carinskega urada Brežice, Celje, Dravograd, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Sežana in na južni meji z Republiko Hrvaško.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 92,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference.
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Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se preračuna v točke po naslednji formuli:

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 49 z dne 8. 4. 2005,
Ob-9490/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.

minimalna cena × 100
Cena v točkah = -------------------------------------ponujena cena
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 30,000.000 SIT
4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 30,000.001 SIT do 60,000.000 SIT
8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 60,000.000 SIT 16 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/13-2005: za Carinski urad Brežice, Celje, Dravograd, Maribor in Murska Sobota: Sortima podjetje za
gradbeništvo, inženiring, storitve in trgovino
d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Ademovič,
Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-33-12, faks 02/252-10-89,
elektronska pošta: sortima@siol.net, internet naslov: http://www.sortima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
34,246.070 SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 433-01/13-2005: za
Carinski urad Koper, Ljubljana, Sežana in
južna meja z Republiko Hrvaško: Adaptacije-vzdrževanje d.o.o., kontaktna oseba:
Miran Mihalič, Ribičičeva ulica 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/42-35-517, faks
01/42-32-868, elektronska pošta: info@adaptacije-vzdrzevanje.si, internet naslov:
http://www. adaptacije-vzdrzevanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
49,369.734,60 SIT brez DDV.
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: 80% udeležba podizvajalcev v
ponudbi ponudnika Sortima d.o.o.,
– delež: 6,26% udeležba podizvajalca v
ponudbi ponudnika Adaptacije-vzdrževanje
d.o.o.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
433-01/13-7/2005/0530-001.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; ES: 2005/S 66-063568 z dne
5. 4. 2005, RS: 36/2005 z dne 8. 4. 2005,
str. 2630.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Carinska uprava RS
Ob-16725/05
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.
04/28-15-800, faks 04/28-15-820, elektronska pošta: andreja.jerala@cerklje.si, internetni naslov: www.cerklje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35103-02/2005.
II.5) Kratek opis: obnova lokalnih cest
v Občini Cerklje na Gorenjskem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 300/05-T: Cestno podjetje
Kranj, kontaktna oseba: Remic Stane, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-60-00, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: Stane.remic@cpkranj.si, internetni naslov: tajnistvo@cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 82,938.589,40 SIT.
Valuta 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 30-31, stran 2318, z
dne 25. 3. 2005, Ob-8061/05.
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: 8. 6. 2005.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Ob-16787/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-19-300, faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: obnova dela kanalizacije Tolmin.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05: Primorje d.d. Ajdovščina, kontaktna oseba: Stane Trbižan, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/369-00-00, faks 05/369-02-00, 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: 32,141.279,81 SIT.
Valuta: 90 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.

Stran

Ob-16788/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-19-300, faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija čistilne
naprave Tolmin.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/05: Primorje d.d. Ajdovščina, kontaktna oseba: Trebižan Stane, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/369-00-00, faks 05/369-02-00, 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: 168,787.496,40 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10159/05.
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: 10. 6. 2005.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Št. 110-1/05
Ob-16950/05
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:
45.22.11.19-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00008.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija mostu
čez Dravinjo VA0084 na AC odseku Slovenske Konjice–Dramlje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika sto-
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ritev: CM Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,387.963,04 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: 2005/00008.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 20-21/05 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: 10. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-16951/05
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:
45.22.00.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00028.
II.5) Kratek opis: gradnja avtocestne
baze Novo mesto na AC odseku Hrastje–Lešnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 991,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Vegrad d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 784,230.266,59 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: 2005/00028.
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: 10. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-16953/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Ce-
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lje, 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:
29.81.11.30-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00173.
II.5) Kratek opis: AC Blagovica–Šentjakob: izvedba ABC sistema na dodatni
cestninski postaji Lukovica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 152,200.000 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:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: J.V. Trafﬁc design
d.o.o., Ljubljana + Asist d.o.o., Ljubljana,
kontaktna oseba: Jernej Furlam, Kamniška
50, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 142,397.252 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: 2005/00173.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-16957/05
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:
29.81.11.30-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00174.
II.5) Kratek opis: AC Blagovica–Šentjakob: izvedba ABC sistema na dodatni
cestninski postaji Krtina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 152,000.000 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:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: J.V. Trafﬁc design
d.o.o., Ljubljana + Asist d.o.o., Ljubljana,
kontaktna oseba: Jernej Furlam, Kamniška
50, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 167,235.178 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: 2005/00174.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-16958/05
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: gradnje.
II.5) Kratek opis: Onkološki inštitut
Ljubljana – izvedbeno projektiranje in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo in nadomestno
gradnjo – dodatna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 490,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(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 gradenj ali ponudnika storitev:
SCT d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Ivan
Zidar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 555,027.835,16 SIT
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Ministrstvo za zdravje

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 360,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-2005: Granit d.d.,
kontaktna oseba: Boris Ignjatovič, univ. dipl.
inž. grad., Ljubljanska c. 69, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/844-30-00,
faks 02/818-14-28, elektronska pošta: boris.ignjatovic@granit.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 283,999.995 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 71,000.000 SIT, delež: 25%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 10 z dne 4. 2. 2005,
Ob-2816/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Občina Borovnica

Št. 110-1/05
Ob-16959/05
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:
29.81.11.30-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00175.
II.5) Kratek opis: AC Blagovica–Šentjakob: izvedba ABC sistema na stranski
cestninski postaji Blagovica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 162,483.000 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:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: J.V. Trafﬁc design
d.o.o., Ljubljana + Asist d.o.o., Ljubljana,
kontaktna oseba: Jernej Furlam, Kamniška
50, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 171,994.412 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: 2005/00175.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

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:
45.21.10.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 501, 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo
za izgradnjo štirih večstanovanjskih objektov na ˝Poljanah˝ v Mariboru.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del z zunanjo
ureditvijo za izgradnjo štirih večstanovanjskih objektov na ˝Poljanah˝ v Mariboru, in sicer v obsegu, kot je razviden
iz PZR oziroma PZI dokumentacije, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.545,029.500 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 ni bilo oddano. Ponudbene
cene so presegle t.i. sprejemljivost ponudb,
ker so presegle zagotovljeno višino ﬁnančnih sredstev za okoli ca. 40%. Glede na navedeno je na podlagi prvega odstavka 76.
člena Zakona o javnih naročilih v zvezi z 4.
členom Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje
ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04) in na
podlagi 77. člena istega zakona ugotoviti, da
so vse prispele ponudbe nesprejemljive, ker
ponudbena cena presega višino zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo.
Javno naročilo št. 2010-24/2004-02/05.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
I. varianta z dvokapno streho: najnižja ponudba 2.379,007.421,02 SIT z DDV,
najvišja ponudba 3.254,797.108,46 SIT z
DDV;
II. varianta z ravno streho: najnižja ponudba 2.365,119.804,46 SIT z DDV, najvišja
ponudba 3.246,434.922,42 SIT z DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37701/04 z dne 30. 12. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: predmetno javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem glasilu
Evropskih skupnosti (Publication of Supplement to the Ofﬁcial Journal of the European
Communities – januar 2005).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2005.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor

Št. 2010-24/2004-02/05-44 Ob-16979/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, kontaktni osebi: Andrej Antauer, univ. dipl. prav. in Tatjana Prešern, inž.
gr., Grajski trg 1, Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni naslov: http://www.jmss-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

Ob-16991/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Borovnica, kontaktna oseba:
Slavka Gerdina, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, Slovenija, tel. 01/7546-126, faks
01/7546-126, elektronska pošta: obcina@borovnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: izvedba GOI del z
zunanjo ureditvijo za rekonstrukcijo in
adaptacijo OŠ dr. Ivana Korošca v Borovnici.

Stran

Storitve
Ob-16495/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Muta, kontaktna oseba: Sašo Pavlič,
Glavni trg 17, 2366 Muta, Slovenija, tel.
02/88-79-600, faks 02/88-79-600, elektronska pošta: obcina.muta@muta.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 30008-2/05-04.
II.5) Kratek opis: izvedba vzdrževanja
gozdnih cest na območju Občine Muta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,206.146 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. 30008-2/05-04:
Gradnje IGEM Slovenj Gradec d.o.o., kontaktna oseba: Edo Kotnik, Celjska cesta
7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/88-39-630, faks 02/88-31-604, elektronska pošta: info@gradnje.igem.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,206.146 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 3,130.089 SIT; delež:
34%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 22. 4. 2005,
Ob-11140/05.
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: 8. 6. 2005.
Občina Muta
Ob-16588/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vuzenica, kontaktna oseba: Timotej Pečoler, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, Slovenija, tel. 02/87-91-224, faks
02/87-91-221, elektronska pošta: timotej.pecoler@vuzenica.si, internetni naslov:
www.vuzenica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.5) Kratek opis: izvedba vzdrževanja
gozdnih cest na območju Občine Vuzenica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14221-8/2005: Gradnje
IGEM Slovenj Gradec, kontaktna oseba:
Edo Kotnik, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-39-630, faks
02/88-31-604, elektronska pošta: info@gradnje.igem.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,922.120 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4221-8/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 22. 4. 2005,
Ob-10888/05.
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: 8. 6. 2005.
Občina Vuzenica
Ob-16721/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radlje ob Dravi, kontaktna oseba: Renato Črešnik, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel. 02/887-14-01,
faks 02/887-12-11, elektronska pošta: renato.cresnik@radlje.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve IA6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba vzdrževanja
gozdnih cest v Občini Radlje ob Dravi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,519.781 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 344-6/05-10: Gradnje IGEM d.o.o., kontaktna oseba: Petra
Kreuh, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/883-96-30, faks
02/883-16-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,519.781 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 12,415.824,80 SIT.
Delež: 80%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur l. RS, št. 40-41 z dne 22. 4. 2005,
Ob-11005/05.
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: 7. 6. 2005.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 404-08-570/2004-12
Ob-16815/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba: mag. Bogomil Breznik, 01/471-21-04,
vsak delovnik med 8. in 9. uro, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-26-01, faks 01/471-16-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-766/04-ODP.
II.5) Kratek opis: izvedba sanitarnih
sečenj in spravila gozdnih sortimentov
ter odkupa lesa v gozdovih v upravljanju
Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,333.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-766/04-ODP:
V.A.R. d.o.o., kontaktna oseba: Vasja Potočnik, Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-11-91, faks 01/432-10-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,333.333,33 SIT.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37310/04 z dne 30. 12. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-16899/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Ribizel Šket, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-11-70, faks 03/896-11-27, elektronska pošta: natasa.sket@kp-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R-03/05-O.
II.5) Kratek opis: priznavanje sposobnosti bankam za premostitveno kreditiranje za gradnjo CCN Šaleške doline.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja letna nespremenljiva obrestna mera.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Banka Celje d.d., kontaktna oseba: Gašper
Kukovec, Hmeljarska 3, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-44-16, faks 03/713-44-11.
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:
Raiffeisen Krekova banka d.d., kontaktna
oseba: Majda Venišnik, Slomškov trg 18,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-31-00,
faks 02/252-25-56.
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: Abanka Vipa d.d., kontaktna oseba:
Aleš Vrečko, Slovenska cesta 58, 1517
Ljubljana, Slovenija, tel. 03/425-81-63, faks
03/548-49-91.
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:
Deželna
banka
Slovenije,
kontaktna
oseba:
Tomaž
Lukacs,
Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/472-71-00 ali 03/898-50,22, faks
01/472-74-05 ali 03/898-50-13.
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:
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana Poslovni center za velika podjetja Savinjsko
– Šaleška, kontaktna oseba: Nataša Kočnik,
Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenija,
tel. 03/424-01-22, faks 03/424-01-74.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 47/2005 – Ob-12920/05 z dne
13. 5. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 348.880 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-20/2002-356.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
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: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-71/2005-9
Ob-16926/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25,
faks 01/431-81-64, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_naročila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-66/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je
storitev načrtovanja in oblikovanja računalniških izpisov, storitev laserskega izpisovanja in konfekcioniranja izpisov ter
storitve izpisovanja in konfekcioniranja
plačilnih listov in obvestil o izplačilu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,083.000 SIT/leto.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročnik je
oddal naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave na podlagi 97. člena Zakona o javnih naročilih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-66/2005-PSP:
KRO d.o.o., kontaktna oseba: Rajko Jazbec,
Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode, Slovenija, tel. 01/362-53-00, faks 01/362-53-08,
elektronska pošta: info@kro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): letna vrednost po pogodbi
je ca. 2,083.000 SIT. Pogodba se sklepa za
obdobje 24 mesecev z možnostjo podaljšanja za 12 mesecev.
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: 404-08-71/2005-9.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-40/2005-7
Ob-16927/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64.

I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-44/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske za pridobitev dovoljenj C in EkB kategorije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,485.170 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročnik je
oddal naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave na podlagi 97. člena Zakona o javnih naročilih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-44/2005-PSP:
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad,
kontaktna oseba: Marko Hrženjak, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-53-00, faks 01/280-53-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim ponudnikom znaša 5,499.000 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-40/2005-7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-20/2002-356
Ob-16928/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-27/2002/35-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje strokovne publikacije Bilten SV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena.
Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno prejme
5 točk, ostali procentualno v odvisnosti od
najugodnejšega manj kot 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-27/2002/35-II. faza
OMP: Littera picta d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Celar, Rožna dolina c. IV/32-34, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-21-00, faks
01/244-21-21, elektronska pošta: info@tiskarna.net.

Stran

Št. 404-08-20/2002-355
Ob-16929/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-27/2002/36-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje revije Ujma.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena.
Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno prejme
5 točk, ostali procentualno v odvisnosti od
najugodnejšega manj kot 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-27/2002/36-II. faza
OMP: Littera picta d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Celar, Rožna dolina c. IV/32-34, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-21-00, faks
01/244-21-21, elektronska pošta: info@tiskarna.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim ponudnikom znaša 4,479.800 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-20/2002-355.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-20/2002-354
Ob-16930/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.

Stran
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-27/2002/37-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: izdelava listin za priznanja MORS z mapami.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena.
Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno prejme
5 točk, ostali procentualno v odvisnosti od
najugodnejšega manj kot 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-27/2002/37-II.
faza OMP: Tiskarna knjigoveznica Radovljica d.o.o., kontaktna oseba: Ludvik Lindič,
Ljubljanska 56, 4240 Radovljica, Slovenija,
tel. 04/537-18-00, faks 04/531-58-64.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 151.650 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-20/2002-354.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-16986/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Milena Čeko Pungartnik, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-65-768,
faks 03/42-65-749, elektronska pošta: milena.ceko.pungartnik@celje.si, internetni naslov: www.celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-003/2004-S.
II.5) Kratek opis: izdelava razvojno-programskega načrta turističnega območja
Šmartinskega jezera z zaledjem (strokovne podlage za strategijo prostorskega
razvoja tega dela občine).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– osebne reference pri pripravi primerljivih projektov,
– ustreznost projektne skupine,
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– osebne reference s področja dela,
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-003/2004-S: Geos consulting ZT-GMBH, kontaktna oseba: Andreas Berchtold, Kempfstr. 23-27, 9020 Klagenfurt, Austria, tel. 0463 54 664, faks 0463 54
664 4, elektronska pošta: ofﬁce@geos.at,
internetni naslov: www.geos.at.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,520.000 SIT,
najnižja ponudba: 13,200.000 najvišja ponudba: 15,840.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-003/2004-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 129 z dne 3. 12. 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: 13. 6. 2005.
Mestna občina Celje
Ob-16990/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, kontaktna oseba: Viktorija
Belšak, Parmova 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-57-00, faks 01/434-57-17,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve; kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.32.00.00-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga I B – storitve: številka kategorije 27, predmet: druge storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje kontrole na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne
kmetijske politike, KI-IRSKGH/2005/nadzor
subvencij na kraju samem.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je oddaja storitev izvajanja kontrole na kraju samem pred izplačili za
ukrepe skupne kmetijske politike, ki zajema kontrolo:
1. neposrednih plačil, zbirna vloga
(kontrolo površin, kontrolo kriterijev Programa razvoja podeželja, kontrolo navzkrižne skladnosti, kontrolo zahtevkov za
neposredna plačila živali, kontrolo zahtevkov za mlečno premijo in dodatno
plačilo),
2. kontrolo ukrepov iz Programa razvoja podeželja, ki niso vključeni v zbirno vlogo (zgodnje upokojevanje kmetov,
podpore izvajanja EU standardov na
kmetijskih gospodarstvi, ukrepi iz programa razvoja podeželja, ki so vključeni
v zbirno vlogo, a je zaradi pogojev za ta
ukrep njihov pregled vezan na drugo časovno obdobje,

3. kontrolo ukrepov kmetijske strukturne politike,
4. kontrolo kvot za mleko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– strokovna usposobljenost (št. kontrolorjev do 50 točk, lokacije prostorov v RS
do 30 točk),
– ponudbena cena do 50 točk,
– reference/strokovna priporočila do 20
točk,
– akreditacija do 15 točk,
– tehnična zmogljivost (računalniki do 10
točk, merilne naprave - GPSi do 10 točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 022-93/2005: Inštitut
za kontrolo in certiﬁkacijo v kmetijstvu in
gozdarstvu, kontaktna oseba: Igor Škerbot,
univ. dipl. inž. kmet., Vinarska ulica 14, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/228-49-52, faks
02/251-94-82.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 75,008.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 55,497.981,13 SIT,
delež: 73,99%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 022-93/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 41 z dne 22. 4. 2005,
Ob-11283/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano
Ob-16998/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko, kontaktna oseba: Anita
Mejač, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50, faks 01/366-43-00,
elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si,
internetni naslov: www.sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7.
II.5) Kratek opis: podpora za programsko
okolje odjemalcev/uporabnikov, podpora za
aplikacijske in datotečne strežnike za potrebe sodišč za prekrške.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Astec d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Skubic, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/200-83-00,
faks
01/200-83-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): obračun po dejansko
opravljeni storitvi glede na porabljen čas po
vnaprej dogovorjenem ceniku za posamezne storitve.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2005.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Center za informatiko

V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-06/2005ident 96638.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
23/24 z dne 11. 3. 2005, Ob-6656/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.

Ob-17255/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ribnica na Pohorju, kontaktna
oseba: Nataša Puhr, Ribnica na Pohorju
1, 2364 Ribnica na Pohorju, Slovenija, tel.
02/888-05-57, faks 02/888-05-58, elektronska pošta: obcina@ribnicanapohorju.si, internetni naslov: www.ribnicanapohorju.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1. Ali se v primeru kategorij
storitev od 17 do 27 strinjate z objavo tega
obvestila: da.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje gozdnih
cest na območju Občine Ribnica na Pohorju v letih 2005, 2006 do 31. 5. 2007.
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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Gradnje IGEM d.o.o.,
kontaktna oseba: Edo Kotnik, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/883-96-30, faks 02/883-16-04, elektronska pošta: info@gradnje.igem.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,756.414,34 SIT;
najnižja ponudba: 11,756.414,34 SIT, najvišja ponudba: 11,756.414,34 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 22. 4. 2005,
Ob-11139/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Občina Ribnica na Pohorju

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-16583/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-06/2005-ident 96638.
II.5) Kratek opis: dobava blaga za izgradnjo in vzdrževanje elektro-energetskih vodov in naprav.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: 85,000.000 SIT,
2. sklop: 82,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-06/2005-ident
96638:
1. sklop: kabli 20 kV – enožilni: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
Mesarič, C. 24. junija 3, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/589-93-00, faks
01/589-94-09.
2. sklop: kabli 20 kV – trožilni: MR export-import d.o.o., kontaktna oseba: Milan
Romih, Glavni trg 17/b, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-47-90, faks 02/229-47-92.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: 86,800.000 SIT,
2. sklop: 103,745.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. JN/OP-06/2005ident 96638.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
190,545.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
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Ob-16772/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Pavčnik Barbara, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dodatna oprema za
hidravlični zasip.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,666.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(e) dodatno blago.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Siming d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Radermacher Benje, Obrežje 7D, 8261
Jesenice na Dolenjskem, Slovenija, tel.
07/495-76-60, faks 07/495-76-62, elektronska pošta: Simingd00@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,648.255 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 3.
V.4.2) Javno naročilo št. 4.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
19,648.255 SIT brez DDV, valuta: 90 dni od
dobave opreme in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 1402/05
Ob-16893/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 11/05.
II.5) Kratek opis: dobava betonskih
drogovnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 11/05: Kograd Igem
d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Popič,
Selovec 83, 2373 Šentjanž, Slovenija, tel.
02/87-10-866, faks 02/87-10-863, elektronska pošta: marjana.popic@igem.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 79,078.050 SIT;
najnižja ponudba 79,078.050 SIT, najvišja
ponudba 79,078.050 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 11/05 – dobava
betonskih drogovnikov.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
79,078.050 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (95%),
2. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež) in
3. rok plačila (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 39/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 26-28 z dne 18. 3. 2005, Ob-7638/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
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VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-16960/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Cveta Popotnik Pršo, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dodatna oprema za
potopne črpalke Flygt.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: RGD-E d.o.o. Trbovlje, kontaktna oseba: Jerman Emanuel, Trg
revolucije 2c, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-58-20, faks 03/562-58-28, elektronska pošta: rgde@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,716.299,40 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. 2
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost 16,716.299,40 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dobave opreme in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
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 obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik d.o.o.
Ob-16961/05
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, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: računalniška oprema.

II.6) Ocenjena
skupna
vrednost:
37,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 5/05: 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 32,089.335 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 5/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 32,089.335 SIT.
Valuta 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 36
z dne 8. 4. 2005, Ob-9567/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Storitve
Ob-16595/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Pavčnik Barbara, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: sanacija površine nad
Kotnim poljem – 2. faza in priprava materiala za pnevmatski zasip.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AGM Nemec Primož s.p., kontaktna oseba:
Nemec Primož, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija, tel. 03/56-48-043, elektronska pošta:
agm.nemec@netsi.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 416,25 SIT/m3, najnižja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ponudba: 416,25 SIT/m3, najvišja ponudba:
806,25 SIT/m3.
Valuta: 125 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 4.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
33,300.000 SIT brez DDV (oziroma 416,25
SIT/m3 brez DDV). Valuta: 125 dni od izstavitve mesečnih situacij.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 4 z dne 14. 1. 2005, Ob-610/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Št.
Ob-16771/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Cveta Popotnik Pršo, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve; kategorija storitve 27.
II.5) Kratek opis: urejanje površine v
pridobivalnem prostoru RTH, sanacija
razpok v pobočju Žrebljevega hriba, prevoz separacijske jalovine in vzdrževanje površin neposredno nad odkopnimi
polji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
65,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Janez Zakonjšek s.p., Trbovlje, kontaktna
oseba: Janez Zakonjšek, Keršičev hrib 17,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/563-45-40,
faks 03/563-45-41, elektronska pošta: janez.zakonjseksp@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 65,700.000 SIT
brez DDV.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci.

Obvestilo o oddaji
natečaja
Storitve
Ob-16989/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01 47 10 559, faks
01/47-10-503, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.22.20.00-1.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC):
Kategorija storitve: IA-12.
II.3) Opis: javni projektni natečaj za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve
stanovanjske soseske in stanovanjskih
stavb v območju VS 3/5 Brdo v Ljubljani.
II.4) Vrednost nagrade ali nagrad:
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Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 0.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
vrednost 65,700.000 SIT (brez DDV). Valuta 120 dni od dneva izstavitve situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 4 z dne 14. 1. 2005, Ob-612/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 6. 2005.
RTH,
Rudnik Trbovlje–Hrastnik d.o.o.
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Podeljene nagrade in priznanja
Nagrade

1. nagrada:

2. nagrada:

3. nagrada

Priznanja:

Sklopi oziroma funkcionalne
enote

Šifra elaborata

Ponudnik

za F2
za F4

10405
21618

za F5
za F6
za F10 in zunanjo ureditev

50161
10405
21618

za F2
za F4
za F5
za F6
za F10 in zunanjo ureditev
za F2
za F4
za F5
za F6
za F10 in zunanjo ureditev
za F2
za F2
za F4
za F4
za F5
za F5
za F6
za F6
za F10 in zunanjo ureditev
za F10 in zunanjo ureditev

88888
10405
10405
32586
32586
26405
32586
42657
18042
10405
50161
35045
50161
23303
35045
23303
85321
50161
50161
26405

Arhe d.o.o., Ljubljana
Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o.,
Ljubljana
Atelier IM d.o.o., Ljubljana
Arhe d.o.o., Ljubljana
Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o.,
Ljubljana
Arhe d.o.o., Ljubljana
Arhe d.o.o., Ljubljana
Arhe d.o.o., Ljubljana
Api d.o.o., Ljubljana
Api d.o.o., Ljubljana
Groleger arhitekti d.o.o., Biro Ljubljana
Api d.o.o., Ljubljana
Krog d.o.o., Ljubljana
AG-Inženiring d.o.o., Kočevje
Arhe d.o.o., Ljubljana
Atelier IM d.o.o., Ljubljana
Oﬁs arhitekti d.o.o., Ljubljana
Atelier IM d.o.o., Ljubljana
Gradis Biro za projektiranje d.o.o., Maribor
Oﬁs arhitekti d.o.o., Ljubljana
Gradis Biro za projektiranje d.o.o., Maribor
Dr. Durjava d.o.o., Maribor
Atelier IM d.o.o., Ljubljana
Atelier IM d.o.o., Ljubljana
Groleger arhitekti d.o.o., Biro Ljubljana

Vrednost nagrade

1,000.000 SIT
1,500.000 SIT
1,500.000 SIT
1,000.000 SIT
1,000.000 SIT
700.000 SIT
1,000.000 SIT
1,000.000 SIT
700.000 SIT
700.000 SIT
400.000 SIT
500.000 SIT
500.000 SIT
400.000 SIT
400.000 SIT
250.000 SIT
250.000 SIT
300.000 SIT
300.000 SIT
300.000 SIT
300.000 SIT
250.000 SIT
250.000 SIT
250.000 SIT
250.000 SIT

Sodelujoči ponudniki, avtorji in sodelavci
Zap.
št.

Šifra

Ponudnik

Avtorji

Sodelavci

1
2

85321
50161

Dr. Durjava d.o.o., Maribor
Atelier IM, d.o.o. Ljubljana

Matjaž Durjava
Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah,
Andreja Zapušek, Damjan Černe

3

35045

Oﬁs arhitekti d.o.o., Ljubljana

4

21618

Dekleva Gregorič arhitekti,
projektiranje d.o.o., Ljubljana

5

42657

Krog, d.o.o., Ljubljana

Rok Oman, Špela Videčnik, Nejc
Baptistič, Martina Lipicer, Špela
Uršič
Aljoša Dekleva, Tina Gregorič,
Lea Kovič, Flavio Coddou, Mateja
Kučina, Tanja Maljevac
Andrej Mlakar

Gregor Hernah, Metka Cotič, Dejan Jakl
Miha Žargi, Nina Žargi, Edvard Štok, Konstat
biro d.o.o., IMP projektivni biro, Tegainvest
d.o.o.
ELEA IC d.o.o., Andrej Pogačnik, Bojko
Jerman

6

26405

Groleger arhitekti d.o.o., Biro
Ljubljana

7
8

18042
88888

9

10405

10

23303

11

32586

Samo Groleger, Gorazd Groleger,
Tomaž Stupar, Meta Kramar, Nuša
Završnik, Miklavž Tacol, Vesna
Hrvatin, Manca Ahlin
AG-Inženiring d.o.o., Kočevje Matjaž Accetto
Arhe d.o.o., Ljubljana
Franc Vehovar, Arne Vehovar, Ines
Carvalho, Rodolfo Goncalves,
Živa Jelnikar, Tanja Simonič, Janja
Lužnik, Robert Gostinčar
Arhe d.o.o., Ljubljana
Matija Bevk, Vasa J. Perović, Maja
Valič, Davor Počivašek, Uršula
Oitzl, Ana Čeligoj
Gradis Biro za projektiranje
Jerneja Ačanski-Veber, Tadej
d.o.o., Maribor
Veber, Dragana Ađanski, Niko
Stare
Api d.o.o., Ljubljana
Peter Gabrijelčič, Uroš Birsa, Anka
Juriševič, Damjan Burcar, Petra
Šimnovec, Robert Robas, Davorin
Gazvoda,

Alan Sodnik, Marjan Orel, Ivo Blaževič
Damjan Kmetič, Tatjana Mahovič, Miha
Bukovec

Vid Možina

Sani Okretič, Matej Podjavoršek, Karli Kolarič,
Marko Golubić
Katja Lavriša, Uroš Pičulin, Dean Klemenc,
Rok Gostiša, Petra Stojesavljevič, Sašo
Šeruga, Dušan Stupar, Sergej Hiti, Edvard
Štok, Viktor Markelj, Ponting Maribor, Zoran
Petkovski, Bojan Germovšek
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Št.

V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: številka: 2305-13/04: Arhe
d.o.o., Židovska steza 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: številka: 2305-13/04: Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o.,
Gornji trg 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: številka: 2305-13/04: Atelier IM d.o.o., Kantetova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
VI.2) Število udeležencev: 11.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št. 18 z dne
25. 2. 2005, Ob-4994/05.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 6. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Slovenija kot članica Eureke programa
zagotavlja sredstva samo za slovenske
udeležence v posameznih projektih.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki se bodo priznali
v okviru posameznega projekta so stroški
za izvajanje razvojno raziskovalnega projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih
raziskav v višini do 25% vrednosti upravičenih stroškov za razvojno raziskovalne
aktivnosti, in sicer:
– stroški osebja (raziskovalci in razvojniki),
– stroški instrumentov, zemljišč ter
zgradb,
– stroški svetovanja in drugih storitev, ki
so kupljeni iz zunanjih virov,
– ostali stroški (stroški režije, stroški
materiala, energentov in podobno), ki so
neposredno povezani s prijavljenimi razvojno raziskovalnimi projekti.
6. Pogoji sodelovanja
Pogoji sodelovanja v Eureki:
– pri projektu morata sodelovati najmanj dve podjetji in/ali raziskovalni instituciji iz dveh različnih držav članic, vsaj ena
pa mora prihajati iz industrije (v posameznem projektu mora biti vsaj en slovenski
partner iz industrije);
– imajo poravnane obveznosti do države;
– niso pridobila državnih pomoči za
podjetja v težavah po letu 2000 ali niso v
fazi pridobivanja take pomoči;
– niso za iste stroške soﬁnancirana iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna;
– na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki in raziskovalne institucije (fakultete, javni raziskovalni in drugi zavodi).
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki se prijavljajo na razpis morajo
biti registrirani oziroma vpisani po Zakonu
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
36/00, 45/01, 50/02, 93/02).
Prijavitelji morajo imeti sedež v Republiki Sloveniji in so lahko tisti:
– ki niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki 31. 12. 2003 niso v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o ﬁnančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02).
Poleg tega morajo izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer: do sredstev tega
razpisa niso upravičeni prijavitelji iz naslednjih panog: kmetijstvo, ribištvo in jeklarstvo. Za podjetja iz naslednjih panog
je potrebna posebna obravnava pri komisiji
za nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in transport, premogovništvo,
industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken.
7. Merila za izbiro projektov
Prispele vloge, ki bodo ustrezale pogojem programa Eureka in v tem razpisu
določenim pravilom, bo obravnavala strokovna komisija.
Najprej strokovna komisija prijavljene
projekte v skladu s predpisano Eureka
ocenjevalno metodologijo oceni po spodnjih merilih in kolikor je pozitivna jih posreduje naprej na zasedanje Visokih predstavnikov programa Eureka:

Javni razpisi
Ob-16931/05
Popravek
V javnem razpisu za soﬁnanciranje
znanstveno-raziskovalnega
sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Češko republiko za obdobje 2006 in 2007, objavljenem v
Uradnem listu RS št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10169/05, se v 11. točki določen rok
za predložitev prijav podaljša do 30. junija
2005 do 14. ure.
Upoštevali bomo vse prispele prijave.
Prijavni rok podaljšujemo zaradi uskladitve razpisa s češko stranjo, ker ima razpis
odprt do 30. junija 2005.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost RS
Št. 37/2005

Ob-16726/05
Popravek
V javnem razpisu za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005
pod št. 32/2005, Ob-15419/05, se rok, v
katerem lahko ponudnik umakne ponudbo
pravilno glasi: do vključno 20. 6. 2005.
Občina Pesnica
Ob-17242/05
Na podlagi Zakona o državni upravi
(uradno prečiščeno besedilo – ZDU-1-UPB3,
Ur. l. RS, št. 24/05), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, zadnja sprememba 110/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04)
in Programa ukrepov za pospeševanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002–2006 (Sklep komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi št. 301-3/02-BP-265 z
dne 27. 3. 2002 in dopolnitev št. 2019/02BP-915 z dne 22. 7. 2002) in podpisanega
memoranduma med Slovenijo in Eureko dne
16. 6. 1994 (v nadaljevanju: memorandum)

Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za dodeljevanje spodbud na programu
Eureka
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa je potrditev Eureka
projekta na zasedanjih programa Eureka s
strani Visokih predstavnikov in s tem možnost pridobitve soﬁnanciranja stroškov slovenskih partnerjev za potrjen projekt.
3. Namen razpisa
Namen razpisa je spodbujati udeležbo
slovenskih podjetij in raziskovalnih institucij na vseh področjih programa Eureka in
s subvencijami za raziskovalno delo zagotoviti podjetjem in institucijam znanja iz
Slovenije polnopravno vključevanje v projekte iz evropskega programa Eureka. Cilj
ministrstva je povečati uspešno udeležbo
slovenskih podjetij v mednarodnih konzorcijih, ki temeljijo na znanju.
Ministrstvo bo dodeljevalo subvencijo
v skladu z upoštevanjem pravil programa
Eureka.
Prednosti Eureke so:
– pridobitev oznake Eureka projekt, ki
je posebno priznanje in ob izpolnjevanju
določenih pogojev prijavitelja kvaliﬁcira za
pridobitev nacionalne subvencije,
– s svojo prepoznavnostjo omogoča lažji
dostop do kapitala pri privatnih virih,
– Eureka projekt pomeni lažjo pot do
komercialnega uspeha ter trženja končnih
izdelkov,
– pridobitev ustreznih izkušenj za kasnejše sodelovanje v mednarodnih konzorcijih in mednarodnih programih EU.
Pravila za prijavo projektov predpisana s strani programa Eureka zavezujejo
nacionalne kontaktne osebe, da pred vsakim rednim zasedanjem Eureke programa
pravočasno obvestijo Eureka sekretariat o
ustreznih kvalitetnih projektih. Za informacije v zvezi s prijavo projektov in rokov je
na voljo slovenska nacionalna kontaktna
oseba.
Zainteresirane organizacije se lahko
vključijo v že tekoče potrjene projekte na
zasedanju Visokih predstavnikov programa
Eureka, lahko pa same prijavijo nove projekte.
4. Soﬁnanciranje stroškov udeležbe
slovenskih partnerjev v projektih programa
Eureka.
Prijavitelj se lahko na podlagi tega razpisa prijavi samo za potrditev Eureka projekta ali pa za potrditev Eureka projekta in
soﬁnanciranje projekta.
Ne glede na to, za kateri del se prijavitelj prijavi, mora izpolnjevati vse pogoje
razpisa.
Soﬁnancira se sodelovanje slovenskih
podjetij in raziskovalnih institucij v projektih
v višini do 25% vrednosti slovenskega razvojno raziskovalnega deleža v posameznem projektu, vendar največ do 12 mio SIT
letno na projekt. V primeru sodelovanja več
slovenskih podjetij ali raziskovalnih institucij
pri istem projektu, se bo subvencija delila
na vse sodelujoče institucije (12 mio SIT se
razdeli med partnerje v skladu z njihovim
deležem pri projektu).
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Maks
št. točk

1. Finančna sposobnost partnerjev
v konzorciju
10
2. Formalni sporazum med partnerji
10
3. Stopnja uravnoteženosti partnerjev
v projektu
10
4. Dodana vrednost zaradi skupnega
sodelovanja v projektu
10
5. Tehnološka sposobnost partnerjev 10
6. Upravljalska sposobnost partnerjev 10
7. Metodologija in planiranje projekta 10
8. Mejniki terminskega plana in jasno
opredeljeni cilji projekta
10
9. Finančna konstrukcija projekta
10
10. Finančna soudeležba partnerjev
v projektu
10
11. Stopnja tehnološke zahtevnosti
projekta
10
12. Predviden tehnološki napredek
projekta
10
13. Stopnja inovativnosti projekta
10
14. Geografski / sektorski vpliv
projekta
10
15. Velikost potencialnega trga za
partnerje
10
16. Dostop do trga in potencialni riziki
projekta
10
17. Povračilno investicije glede na
vložek v projekt
10
18. Strateška pomembnost projekta
za partnerje
10
19. Povečana sposobnost in
prepoznavnost zaradi projekta
10
Skupaj
190
Meja nad katero se bodo soﬁnancirale vloge je 100 točk. Višina subvencije za
slovenskega partnerja v projektu se določi
glede na višino njegovega ustreznega deleža v celotnem projektu in glede na število
mesecev trajanja projekta v tekočem letu.
8. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za
soﬁnanciranje projektov v letu 2005 znaša
400,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5687 proračuna RS za leto
2005. Okvirna višina razpisanih sredstev za
posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2005.
10. Način prijave in razpisni rok
Roki za oddajo vlog na programu Eureka
so odvisni od posameznih uradnih zasedanj
Eureke (v nadaljevanju: zasedanje). Uradno
informacijo o zasedanjih vam posreduje nacionalna kontaktna oseba oziroma jo dobite
na uradni spletni strani programa Eureka
(www.eureka.be).
Popolna prijava, v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, na dan objavljenega datuma na
spletni strani MVZT (www.mvzt.gov.si) do
12. ure ne glede na način dostave, v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – javni razpis za dodeljevanje spodbud na programu
Eureka » in polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene predlagateljem vlog.
Natančni roki za oddajo so objavljeni na spletni strani Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
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13, 1000 Ljubljana na spletnem naslovu
http://www.mvzt.gov.si.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija za tekoče zasedanje ne bo obravnavala in jih bo shranila in obravnavala na
naslednjem zasedanju komisije.
Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, razen podatkov iz dispozicij projektov, so javni.
11. Potrjeni projekti iz preteklosti: potrjeni
projekti iz zasedanj Visokih predstavnikov
programa Eureka iz preteklih let se bodo
v letu 2005 in 2006 ﬁnancirali na podlagi
aneksov k sklenjenim pogodbam.
12. Odpiranje vlog
Komisija za ugotavljanje pogojev razpisa
se sestane večkrat letno, in sicer vsaj 20 dni
pred uradnim zasedanjem Eureke, da oblikuje stališče do posameznih projektov.
Datum zasedanja komisije, kjer se bo
ugotavlja upravičenost sredstev za projekte
v programu Eureka v letu 2005 bo objavljeno na internetni strani ministrstva naknadno.
Zasedanja strokovne komisije niso javna.
13. Obveščanje o izboru: predlagatelji
projektov bodo sklep o ustreznosti projekta
in predvidenega zneska soﬁnanciranja posredovanju obveščeni vsaj 60 dni po zasedanjih strokovne komisije.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na internet naslovu http://www.mvzt.gov.si in na sedežu
ministrstva. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
predlagatelj na spodaj navedeni elektronski
naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne
dokumentacije.
15. Dodatne
informacije:
dodatne informacije v zvezi s programom Eureka in tem razpisom je mogoče dobiti po tel. 01/478-46-00, kontaktna oseba:
Erik Potočar ali na elektronski naslov
erik.potocar@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-17243/05
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona o
državni upravi (uradno prečiščeno besedilo
– ZDU-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2004
in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03), Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 47/03) in Sklepa komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št. 301-3/02BP-265 z dne 27. 3. 2002, dopolnitev št.
2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002 in dopolnitev št. 444-01-12/2004/2 z dne 20. 4.
2004) Republika Slovenija, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje tehnološko razvojnih
projektov v malih in srednje velikih
podjetjih v letih 2005 in 2006
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen in predmet razpisa

Ministrstvo želi s soﬁnanciranjem spodbujati podjetja, da s pospešenim vlaganjem
lastnih sredstev v raziskovalno razvojno
dejavnost dvignejo tehnološko zahtevnost
in dodano vrednost svojih izdelkov oziroma
storitev in s tem okrepijo konkurenčni položaj na globalnih trgih.
Ministrstvo bo soﬁnanciralo del stroškov
raziskovalno razvojnih projektov malih in
srednje velikih podjetij, ki so sestavni del
dolgoročnih programskih in razvojnih ciljev
podjetja in so povezani s tehnološko izboljšavo proizvodnega procesa in/ali proizvoda, kakor tudi z uvajanjem novih tehnologij
in/ali proizvodov. Raziskovalno razvojna dejavnost se lahko izvaja z lastnimi razvojno
raziskovalnimi aktivnostmi podjetij oziroma
s prenosom raziskovalnih rezultatov iz raziskovalnih ustanov ali drugih podjetij. Podjetje lahko izvaja razvojne projekte z lastno
razvojno enoto oziroma z ustrezno zunanjo
izvajalsko skupino.
Upravičeni stroški za izvajanje raziskovalno razvojnih projektov vključujejo stroške povezane z industrijskimi raziskavami
in predkonkurenčnimi razvojnimi aktivnostmi
vključno z izdelavo prototipa.
Upravičene stroške za izvajanje raziskovalno razvojnih projektov se razdelijo po
naslednjih sklopih:
– stroški osebja – raziskovalci in tehniki,
ki so zaposleni izključno za raziskovalno
razvojno dejavnost,
– stroški instrumentov, opreme, zemljišč
ter zgradb, ki se uporabljajo za raziskovalno
dejavnost,
– stroški svetovanja in drugih storitev, ki
se uporabijo za izvedbo raziskovalno razvojnega projekta, vključno z raziskavami,
tehničnim znanjem in patenti, ki so kupljeni
iz zunanjih virov,
– dodatni skupni stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalno razvojne
dejavnosti na projektu,
– ostali stroški delovanja (stroški materiala, energentov in podobno), ki so nastali
neposredno kot rezultat raziskovalno razvojne dejavnosti.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo mala in srednja podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 36/00,
45/01, 50/02 in 93/02) (v nadaljnjem besedilu: podjetja) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso bila na dan 31. 12. 2004 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o ﬁnančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02),
– niso od leta 2000 pridobila ali so v
postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške pridobila soﬁnanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– nimajo neporavnanih obveznosti do
države,
– delujejo najmanj 3 leta in ustvarjajo
promet iz osnovne dejavnosti,
– so v letu 2004 imela povprečno število
zaposlenih za polni delovni čas najmanj 3 in
ne več kot 250,
– izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti morajo biti vpisani v evidenco o iz-
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vajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
RS (Ur. l. RS, št. 12/05).
Odgovorni vodja raziskovalno razvojnega projekta in člani izvajalske skupine
raziskovalno razvojnega projekta so poleg
raziskovalcev oziroma razvojnikov v razvojnih enotah v podjetjih tudi raziskovalci, ki
opravljajo svoje delo v raziskovalnih organizacijah.
Podjetje se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo oziroma enim razvojno raziskovalnim projektom.
Podjetja, ki se prijavljajo morajo ob prijavi zaradi možnosti spremljanja izvajanja
vseh aktivnosti, predložiti izjavo o odprtju
posebnega stroškovnega mesta za izvajanje raziskovalno razvojnega projekta, kar bo
omogočalo nadzor nad namensko porabo
sredstev.
Podjetja, ki vključujejo v izvajanje projekta zunanje institucije znanja, morajo ob
prijavi predložiti še podpisano pogodbo z
izvajalcem, ki ga vključujejo v izvajanje raziskovalno razvojnega projekta.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki so v letu 2004 sklenila
pogodbo z Ministrstvom za gospodarstvo za
izvajanje projekta investicije v nove tehnologije in produkte v letih 2004 in 2005.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo ter jeklarstvo. Za podjetja iz panog
ladjedelništvo in transport, premogovništvo,
industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken je potrebna posebna obravnava
pri komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo ustrezale
pogojem sodelovanja, vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ter vloge, ki ne bodo skladne z namenom razpisa, se zavržejo.
4. Pogoji in merila za izbiro predlogov
Pri odločanju o izboru projektov, ki jih bo
soﬁnanciralo ministrstvo, bosta bistvenega
pomena oceni ekonomskega (50%) in tehnološkega (50%) vrednotenja predloga.
Pravočasne prispele vloge se bodo ocenile na podlagi izpolnjevanja naslednjih pogojev in meril:
4. 1. Administrativna ustreznost
4.2. Kakovost projekta tehnološkega
razvoja

4.2.1. Ekonomsko vrednotenje (od 0 do
100 točk)

inštituti, zavodi, registrirani razvojne enote
drugega podjetja). Najmanjša višina dodeljenih sredstev na posamezen projekt je za
posamezno leto 2,000.000 SIT, najvišja pa
25,000.000 SIT.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
6. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti
2005 in 2006.
7. Način prijave in razpisni rok: popolna
vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v treh izvodih mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, do 15. 7. 2005 do 12. ure
ne glede na način dostave, v zaprti ovojnici
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih
projektov v malih in srednje velikih podjetjih
v letih 2005 in 2006« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji strani ter
polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo dne 22. 7. 2005 in ni javno.
9. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
do 60 dni od datuma odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.mvzt.gov.si ali na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
na osnovi zahteve podjetja na spodaj navedena e-naslova.
11. Dodatne
informacije:
dodatne
informacije so na voljo vsak torek
in četrtek med 9. in 11. uro po tel.
01/478-32-03,
kontaktni
osebi
sta
Barbara Zalar ali Simona Novak (tel.
01/478-32-50). Morebitna vprašanja je
mogoče posredovati kontaktni osebi tudi
po elektronski pošti: barbara.zalar@gov.si
ali simona.novak@gov.si oziroma po faksu
01/478-32-90.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Ob-17245/05
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Ur. l. RS, št. 24/05) in Zakona o državni upravi (uradno prečiščeno
besedilo – ZDU-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 24/
05), Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03) in sklepa komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi št. 30224/03-DŠ-87
z dne 21. 1. 2003, Republika Slovenija,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za spodbujanje prijav podjetij na razpise
6. okvirnega programa Evropske unije
v letu 2005

Merilo

Predstavitev podjetja
Splošna predstavitev projekta
– ekonomski vidik
Ocena učinkov projekta
Finančna ocena projekta
Drugi podatki, pomembni za oceno
projekta (patenti, RR vlaganja, …)

Najvišje
št. točk

0-5
0-20
0-35
0-35
0-5

4.2.2. Tehnološko vrednotenje (od 0 do
100 točk)
Merilo

Cilji projekta – tehnološki vidik
Pomembnost projekta za podjetje
in širše okolje
Ekološki, energetski učinki, vpliv
na zaposlovanje
Tehnološka zahtevnost izdelka
oziroma storitve
Tehnološka zahtevnost
proizvodnega okolja
Usklajenost projekta z razvojnimi
prioritetami države
Sestava raziskovalne razvojne
skupine
Tehnološka izvedljivost in
realnost projekta

Najvišje
št. točk

0-12
0-10
0-6
0-20
0-20
0-6
0-10
0-16

Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog na podlagi meril iz te točke,
višine upravičenih stroškov in razpoložljivih
sredstev je prag za soﬁnanciranje posameznega projekta 60 točk.
5. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za izvedbo javnega razpisa:
– v letu 2005 znaša 400,000.000 SIT,
– v letu 2006 znaša 400,000.000 SIT.
Če prijavlja podjetje izvedbo projekta z
lastno razvojno enoto bo višina soﬁnanciranja največ do 25% upravičenih stroškov,
oziroma do 35%, če pri izvajanju raziskovalno razvojne aktivnostih sodelujejo
tudi zunanje institucije znanja (univerze,

1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje stroškov priprave prijav projektov na razpise 6.
okvirnega programa Evropske unije. Podjetja, institucije inovacijskega okolja ali združenja podjetij so upravičena do subvencije,
če bodo prijavila projekt v enega izmed naslednjih instrumentov uresničevanja 6. okvirnega programa EU.
– Integrirani projekti;
– Mreže odličnosti;

Stran

– Ciljni raziskovalni in inovacijski projekti;
– Koordinacijske aktivnosti;
– Podporne aktivnosti;
– Infrastrukturni programi;
– Marie Curie štipendije (host);
– Posebni ukrepi za mala in srednja podjetja.
Deﬁnicije instrumentov ureja Uredba
Sveta Evropske unije št. 2321/2002 (Regulation (EC)No 2321/2002), ki je del razpisne
dokumentacije.
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki
sicer pripravljajo projekte na razpise 6. okvirnega programa, vendar ti projekti ne potekajo v mednarodnem konzorciju. Vsi projekti, ki jim bo pripravo soﬁnanciralo Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, se
morajo izvajati v mednarodnem konzorciju
najmanj treh partnerjev iz najmanj dveh dr-

Stran
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žav članic Evropske unije ali bodočih članic
Evropske unije in mora izpolnjevati pogoje
razpisne dokumentacije Evropske komisije.
2.1. Namen razpisa
Namen ministrstva je spodbuditi podjetja, posebej mala in srednja podjetja, združenja podjetij in institucije inovacijskega okolja
(tehnološki parki, tehnološki centri, inkubatorji, grozdi in tehnološke mreže) k vključevanju v 6. okvirni program EU. Ministrstvo
želi s podporo pri pripravi projektov zagotoviti udeležbo slovenskih podjetij v mednarodnih konzorcijih, ki temeljijo na znanju.
2.2. Upravičeni stroški
Subvencija se podeli za vse stroške povezane s pripravo projekta, ki bo oddan na
razpise 6. okvirnega programa v letu 2005
oziroma 2006.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu de
minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen
prejemniku po pravilu de minimis ne sme
preseči 24,000.000 SIT v obdobju treh let od
zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede
na obliko ali namen pomoči. Podjetja, ki
so v zadnjih treh letih presegla višino take
pomoči, niso upravičena do sredstev tega
javnega razpisa.
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 36/00, 45/01,
50/02, 93/02) in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja) s sedežem v Republiki
Sloveniji;
– ki niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki imajo poravnane obveznosti do države;
– ki 31. 12. 2004 niso v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in
93/02);
– ki niso pridobila državnih pomoči za
podjetja v težavah po letu 2000 ali niso v fazi
pridobivanja take pomoči;
– ki niso za isti namen soﬁnancirana iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo, ribištvo in jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za
nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih
vlaken.
Na razpis se lahko prijavijo tudi institucije
inovacijskega okolja, ki so organizirane kot
podjetja, gospodarska interesna združenja
in zasebni zavodi. Institucije inovacijskega
okolja morajo v predstavitvi projekta dokazati, kako bo njihovo projektno delo vplivalo
na člane njihovega združenja. Te institucije
so: tehnološki parki, tehnološki centri, inkubatorji in grozdi.
V primeru, da se v mednarodni konzorcij, ki bo izvajal projekt, vključuje hkrati več
slovenskih podjetij, morajo le-ta določiti nosilca, da v imenu skupine nastopa kot prijavitelj vloge na javni razpis in kasnejši pogodbeni partner z Ministrstvom za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo.
Posamezno podjetje oziroma institucija
inovacijskega okolja se lahko na javni razpis v letu 2005 prijavi z največ dvema projektoma.
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Prijavljeni projekti morajo biti pripravljeni v skladu z navodili za izdelavo raziskovalnega konzorcija 6. okvirnega programa,
glede na instrument izvajanja. Pravila so
objavljena v razpisu 6. okvirnega programa
Evropske komisije in v uredbi Ministrskega
sveta 2321/2002. Uredba je del razpisne
dokumentacije tega razpisa.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja in vloge, ki niso v skladu z
namenom razpisa, se zavržejo.
2.4. Merila za izbiro projektov
Prispele vloge, ki bodo ustrezale v tem
razpisu določenim pogojem sodelovanja, bo
ocenila strokovna komisija. Komisija bo v
ocenjevala, kako projekti ustrezajo sledečim
kriterijem:
– evropska naravnanost projekta do
20 točk,
– sposobnost slovenskega partnerja za
mednarodno znanstveno-tehnološko sodelovanje do 20 točk,
– trdnost odnosov v konzorciju do
20 točk,
– tehnološka odličnost oziroma inovativni
pristop pri podpornih projektih do 20 točk,
– usklajen terminski plan in ﬁnančna
shema do 20 točk.
Komisija bo ministru v soﬁnanciranje
predlagala vse projekte, ki bodo presegli
mejo 50 točk.
V primeru, da bo spodnjo mejo preseglo
več projektov, kot je sredstev za njihovo soﬁnanciranje, bo komisija mejo dvignila na 70
točk in v soﬁnanciranje predlagala projekte
z dovolj velikim številom točk.
V primeru, da bi zaradi nove visoko postavljene meje sredstva ostala nerazdeljena, bo komisija v soﬁnanciranje predlagal še
najboljše projekte pod novo mejo, do porabe
vseh razpisanih sredstev.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za soﬁnanciranje projektov
v letu 2005 znaša 60,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1803
proračuna RS za leto 2005. Okvirna višina
razpisanih sredstev za posamezni razpis se
lahko poveča za nerazporejena sredstva v
okviru iste proračunske postavke.
Višina sredstev soﬁnanciranja posameznega projekta je odvisna od zahtevnosti instrumenta uresničevanja 6. okvirnega programa EU, po katerem bo le-ta potekal.
Za projekte, v katere se slovenski partner mednarodnega konzorcija prijavlja kot
član, je predvidena enotna subvencija za
podjetje v višini 1,500.000 SIT, ne glede na
instrument izvajanja.
V primeru, da v mednarodnem konzorciju nastopa več slovenskih partnerjev in ni
nobeden izmed njih koordinator projekta, je
skupina upravičena do subvencije v višini
2,500.000 SIT. Subvencijo za vso skupino
prejme nosilno podjetje, ki ga mora določiti
skupina.
V primeru, da slovensko podjetje ali institucija inovacijskega okolja nastopa v vlogi
koordinatorja projekta 6. okvirnega programa, se sredstva javnega razpisa dodelijo po
spodnji shemi.
– Integrirani projekti do 4,000.000 SIT,
– Mreže odličnosti do 4,000.000 SIT,
– Ciljni raziskovalni in inovacijski projekti
do 4,000.000 SIT,
– Koordinacijske aktivnosti do 2,000.000
SIT,
– Podporne aktivnosti do 2,000.000 SIT,
– Infrastrukturni programi do 2,000.000
SIT,

– Marie Curie štipendije (host) do
2,000.000 SIT,
– Posebni ukrepi za mala in srednja podjetja do 4,000.000 SIT.
Ista shema velja tudi v primeru, ko kot
prijavitelj na javni razpisa nastopa skupina
partnerjev, katere član je koordinator projekta 6. okvirnega programa.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2005.
5. Način prijave in razpisni rok
Razpis je odprt do porabe sredstev. Prvi
rok za oddajo vlog je 7. julij 2005. Rok za
naslednjo oddajo vlog je 26. avgust 2005.
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana
ali oddana v glavno pisarno Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana, v zaprti ovojnici do 12.
ure 7. 7. 2004, ne glede na način dostave,
v zaprti ovojnici pod oznako pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa na prednji ter polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani. (do
12. ure 7. 7. 2005 oziroma 26. 8. 2005).
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, in
ki ne bodo pravilno označene, bodo vrnjene prosilcem.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen podatkov o dispoziciji projekta, so javni.
6. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
potekalo v prostorih Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo.
Odpiranje po zaporedju dospelih vlog,
ki bodo vložene do določenega roka, bo
izvedla komisija ministrstva. Prvo odpiranje bo 12. julija 2005. Drugo odpiranje bo
30. avgusta 2005.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu: http://www.mvzt.gov.si
ali na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, na osnovi zahteve podjetja na spodaj navedeni elektronski naslov kontaktne
osebe.
9. Dodatne informacije dodatne informacije
so na voljo v torek in četrtek med 9. in 11. uro
po tel. 01/478-33-26, kontaktna oseba: mag.
Peter Polajnar (Peter.Polajnar@gov.si).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-17247/05
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Ur. l. RS, 24/05 in Zakona o
državni upravi (uradno prečiščeno besedilo
– ZDU-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2004
in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03), Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 47/03) in Sklepa komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št. 301-3/02BP-265 z dne 27. 3. 2002 in dopolnitev št.
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2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002) Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 3, 1000 Ljubljana, objavlja

nistrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Odpiranje ni javno.
11. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku najmanj 60 dni od datuma odpiranja
vlog.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na internet naslovu http://www.mvzt.gov.si ali na sedežu
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj
navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo
za dvig razpisne dokumentacije.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek med
9. in 11. uro po tel. 01/478-46-00, kontaktna
oseba: Erik Potočar. Morebitna vprašanja
je mogoče posredovati tudi po elektronski
pošti: Erik.Potočar@gov.si oziroma po faksu
01/478-47-19.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

javni razpis
za spodbude tehnoloških centrov v letu
2005
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je soﬁnanciranje razvojno raziskovalnih projektov in podpornih dejavnosti ter
storitev tehnoloških centrov.
3. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
razvoja tehnoloških centrov kot del inovacijskega okolja, ki bo malim in srednje velikim
podjetjem omogočalo boljši dostop do znanja, rezultatov raziskav, novih tehnologij in
drugih storitev za njihovo rast in lastni razvoj. Ta podjetja si težje sama zagotavljajo
kritično maso znanja in kadrov za vodenje
raziskovalno razvojnih aktivnosti ter uspešen dolgoročen razvoj. Za razvoj inovativnega okolja ministrstvo soﬁnancira podporne
dejavnost in storitve tehnoloških centrov.
Tehnološki center predstavlja skupno
razvojno raziskovalno enoto več gospodarskih družb, ki s svojim delovanjem zagotavlja racionalno izrabo razvojno raziskovalne infrastrukture, spodbuja trajnejše
povezovanje razvojno raziskovalne sfere in
gospodarstva ter gospodarskih organizacij
med seboj. Naloga tehnoloških centrov je
tudi omogočiti lažji dostop malim in srednjim
podjetjem do kvalitetnega znanja, najnovejših tehnologij in raziskovalnih rezultatov, ki
jih za uporabnike razvije tehnološki center
sam oziroma je znanje pridobljeno v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.
Ministrstvo podpira razvojno raziskovalne projekte, projekte razvoja novih storitev
in razvoja podpornih dejavnosti tehnoloških
centrov za podjetja, kot npr. razvoj informacijskih povezav, razvoj meritev in certiﬁciranja
itd., in sicer s soﬁnanciranjem predlaganih
projektov v okviru tega javnega razpisa.
4. Upravičeni stroški
Za soﬁnanciranje se bodo priznali upravičeni stroški za izvajanje razvojno raziskovalnih industrijskih projektov (v višini do 50%
vrednosti upravičenih stroškov):
– stroški osebja (raziskovalci in razvojniki),
– stroški instrumentov, zemljišč ter
zgradb,
– stroški svetovanja in drugih storitev, ki
so kupljeni iz zunanjih virov,
– ostali stroški (stroški režije, stroški materiala, energentov in podobno), ki so neposredno povezani s prijavljenimi razvojno
raziskovalnimi projekti.
5. Pogoji sodelovanja
Upravičeni prejemniki sredstev so tehnološki centri, registrirani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
36/00, 45/01, 50/02, 93/02) ali Zakonu o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91, 45/94,
8/96 in 36/00).
Na razpis se lahko prijavi tehnološki center, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– mora biti vezan na oziroma ustanovljen znotraj gospodarske panoge ali regije s
strani več ustanoviteljev iz podjetij, zavodov,
fakultet, občin itd.,

– mora imeti eno ali več raziskovalnih
oziroma razvojnih skupin, ki so evidentirane
v evidencah MVZT.
Do sredstev iz razpisa ni upravičen tehnološki center:
– iz panog kmetijstva, ribištva in jeklarstva;
– ki je v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki z 31. 12. 2003 ni bil v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10.
člen Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02
in 93/02);
– ki ima neporavnane obveznosti do države;
– so za iste stroške pridobili soﬁnanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja, vloge, ki niso dopolnjene
v določenem roku in vloge, ki niso skladne
z namenom razpisa, se zavržejo.
6. Merila za izbiro projektov
Pri odločanju o višini dodeljenih sredstev,
bo ocenitev projektov v skladu z usmeritvami nacionalne tehnološke razvojne politike,
kar je razvidno iz naslednjih meril:
Merila

1. Organizacija tehnološkega centra
(ocenjuje se opredeljenost smernic
razvoja tehnološkega centra za triletno
obdobje, program dela tehnološkega
centra in poslovni načrt za leto 2005
z opisi dela, mejniki in pričakovanimi
rezultati,…
2. Kakovost predstavljenih projektov tehnološkega centra (ocenjuje se
opredeljenost ciljev in rezultatov projektov, kakovost predstavitve projektov, ﬁnančna konstrukcija projekta,…)
3. Tehnološka opremljenost tehnološkega centra (ocenjuje se količina
opreme, ki jo ima tehnološki center na
razpolago)
4. Učinkovitost storitev tehnološkega
centra (ocenjuje se količina in obseg
prikazanega razvojnega sodelovanja
med podjetji in razvojno raziskovalnimi
in akademskimi organizacijami,…)

Točke

0-35

0-35

0-10

0-20

Meja nad katero se bodo soﬁnancirale
vloge je 60 točk.
7. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za soﬁnanciranje v letu 2005 znaša 170,000.000
SIT. Okvirna višina razpisanih sredstev za
posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
8. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2005.
9. Način prijave in razpisni rok: popolna
prijava, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
do 6. 7. 2005 do 12. ure, ne glede na način dostave, v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga za javni razpis za tehnološke centre v letu 2005« in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge,
ki ne bodo prispele pravočasno, komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene predlagateljem vlog.
10. Odpiranje vlog: komisijsko odpiranje
vlog bo 8. 7. 2005 ob 9. uri v prostorih Mi-
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Št. 4012-139/2005-8
Ob-16942/05
1. Posredni proračunski uporabnik: Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-36-70, faks 01/431-33-60.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: javni razpis za soﬁnanciranje nalog
regionalnih razvojnih agencij ter priprave in
spremljanja izvajanja Programa soﬁnanciranja regionalnih razvojnih programov za leto
2005 se izvaja na osnovi Proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l.
RS, št. 130/03), Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 108/04), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 83/03
– uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o
organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Ur. l. RS, št. 52/00,
111/00, 44/01, 59/03 in 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, 70/04
in 110/04), Uredbe o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 110/04), Pogodbe št. ARR-1/04 o ﬁnanciranju delovanja
Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj z dne 16. 12. 2003 ter Dodatka št.
1 k Pogodbi št. ARR-1/04 o ﬁnanciranju delovanja Javne agencije Republike Slovenije za
regionalni razvoj z dne 18. 6. 2004.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je soﬁnanciranje:
A) nalog regionalnih razvojnih agencij
(razvojnih in nalog skupnega regionalnega
pomena) v letu 2005, ki jih, v skladu s Pravilnikom o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije, le-te
opravljajo v okviru statistične regije:
– spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih razvojnih programov,
– informiranje in svetovanje ter pomoč
pri pripravi regionalnih projektov,
– usklajevanje dela lokalnih razvojnih
organizacij in enot nacionalnih in regionalnih javnih institucij, ki sodelujejo pri pripravi
in izvajanju regionalnega razvojnega programa,
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– splošne, informativne, svetovalne in
pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije,
– promocija regije in investicij v regiji,
– tehnična, strokovna in administrativna
podpora delovanju regionalnega razvojnega sveta,
– sodelovanje pri pripravi Strategije regionalnega razvoja Slovenije in Državnega
razvojnega programa,
– svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih
spodbud,
– administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih
razvojnih projektov iz regionalnih razvojnih
programov,
– izvajanje razpisov za projekte iz izvedbenega načrta regionalnega razvojnega
programa,
– organiziranje in koordinacija drugih nalog s področja regionalne politike,
– opravljanje nalog skupnega regionalnega pomena po pooblastilu regionalnega
razvojnega sveta, predvsem: regijske štipendijske sheme;
B) priprave in spremljanja izvajanja Programa soﬁnanciranja regionalnih razvojnih
programov za leto 2005 in Programa soﬁnanciranja regionalnih razvojnih programov
za leto 2006 v delu, ki se nanaša na statistično regijo, za katero prijaviteljica opravlja
naloge RRA. Aktivnosti, ki so predmet soﬁnanciranja so:
– priprava predlogov prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in obliki,
– uskladitev le-teh v okviru regije vključno s pripravo predloga za sejo regionalnega
razvojnega sveta,
– usklajevanje projektnih predlogov s
strokovnimi službami pristojnih ministrstev,
– strokovno administrativna podpora lokalnim skupnostim pri pridobivanju soglasja
Ministrstva za ﬁnance, v kolikor je to potrebno,
– spremljanje in poročanje o izvajanju v
okviru celovitega informacijskega sistema
Agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj.
4. Pogoji in merila za dodelitev sredstev
4.A. Upravičenci do sredstev soﬁnanciranja so regionalne razvojne agencije, ki
opravljajo naloge v skladu s Pravilnikom o
organizaciji in pogojih za opravljanje nalog
regionalnih razvojnih agencij. Pogoj za pridobitev soﬁnanciranja je s sklepom o vpisu
v evidenco regionalnih razvojnih agencij pridobljeni status regionalne razvojne agencije
ter sprejet letni poslovni načrt regionalne
razvojne agencije za leto 2005.
Upravičeni stroški izvajanja nalog regionalne razvojne agencije so stroški dela,
storitev in materiala.
Upravičeni stroški so soﬁnancirani v deležu 80%, vendar največ do maksimalne
vrednosti, odvisne od:
– števila občin na območju statistične regije (teža 25%),
– indeksa razvojne ogroženosti regije
(IRO, Vir: J. Pečar: Regionalni vidiki razvoja
Slovenije, št. 6/letnik X/2001) (teža 75%).
4.B. Upravičenci do sredstev soﬁnanciranja so regionalne razvojne agencije, ki
opravljajo naloge v skladu s Pravilnikom o
organizaciji in pogojih za opravljanje nalog
regionalnih razvojnih agencij.
Upravičeni stroški izvajanja aktivnosti
sodelovanja pri pripravi in spremljanju izvajanja Programa soﬁnanciranja regionalnih
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razvojnih programov za leto 2005 in Programa soﬁnanciranja regionalnih razvojnih programov za leto 2006 so stroški dela, storitev
in materiala.
Upravičeni stroški so soﬁnancirani v deležu 80%, vendar v maksimalni vrednosti
13 mio SIT. Regionalna razvojna agencija
za Zasavsko statistično regijo, ki v pripravo
Programa soﬁnanciranja regionalnih razvojnih programov za leto 2005 ni vključena,
lahko utemeljuje stroške vezane na pripravo
Programa soﬁnanciranja regionalnih razvojnih programov za leto 2006, ki bodo prav
tako soﬁnancirani v deležu 80%, v maksimalni vrednosti 4 mio SIT.
5. Višina sredstev
Za namen A je v okviru proračunske postavke Službe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
1136: Soﬁnanciranje izvedbenih delov RRP
predvidenih skupaj okvirno 185 mio SIT, od
tega okvirno 129,5 mio SIT v letu 2005 in
okvirno 55,5 mio SIT v letu 2006.
Za namen B je v okviru proračunske postavke Službe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
1136: Soﬁnanciranje izvedbenih delov RRP
predvidenih skupaj okvirno 147 mio SIT, od
tega okvirno 100 mio v letu 2005 in 47 mio
SIT v letu 2006.
6. Roki za porabo sredstev
Odobrena sredstva (namen A in B) bo
mogoče koristiti na osnovi predloženih poročil (polletno in letno) o izvedenih aktivnostih,
izdelanih v skladu z obrazcem iz razpisne
dokumentacije.
Skrajni rok za posredovanje prvega zahtevka v deležu 70% na osnovi polletnega
poročila je 5. 9. 2005, skrajni rok za posredovanje drugega zahtevka v deležu 30% na
osnovi letnega poročila pa 15. 1. 2006.
Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bi se
sredstva kakorkoli odtujilo, ima Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj pravico
zahtevati takojšnje vračilo vseh že prejetih
sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi
zakonskimi zamudnimi obrestmi.
7. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo v skladu s prejetimi navodili je 1. julij 2005 do 12. ure na naslov:
Agencija Republike Slovenije za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v pisarno št. 510, v zaprti ovojnici z navedbo:
“Ne odpiraj – vloga – razpis za soﬁnanciranje nalog RRA” na sprednji strani in z jasno
navedenim nazivom in naslovom prijavitelja
vloge na sprednji ali zadnji strani.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo prispele na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma in ure (ne
glede na poštni žig ali drugo vrsto dostave),
ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene vlagatelju neodprte.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, zahtevek za soﬁnanciranje pa mora
biti prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).
8. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni
obrazec iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 1),
– izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2),
– izpolnjen in paraﬁran vzorec pogodbe
(obrazec št. 3),

– sprejet in ustrezno strukturiran letni poslovni načrt regionalne razvojne agencije za
leto 2005,
– izpolnjen in podpisan obrazec Izobrazbena struktura zaposlenih na regionalni
razvojni agenciji na dan 1. 6. 2005 (obrazec
št. 6),
– izpolnjen in podpisan obrazec Lastniška struktura regionalne razvojne agencije
(obrazec št. 7),
– opredeljene pričakovane rezultate in
kazalce uspešnosti po posameznih nalogah
regionalne razvojne agencije (namen A),
– opredeljene predvidene ostale soﬁnancerje (20%) upravičenih stroškov za namena A in B (naziv, delež v odstotkih).
9. Odpiranje vlog: odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija,
imenovana z odločbo št. 4012-139/2005-7
z dne 13. 6. 2005. Odpiranje vlog bo 4. 7.
2005 ob 10. uri.
10. Dopolnitev vlog: strokovna komisija
bo v roku 8 dni od odpiranja pisno pozvala
tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla.
11. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 30 dneh od odpiranja vlog. Sklep
o dodelitvi sredstev izda direktor posrednega proračunskega uporabnika. Na izdani
sklep ni pritožbe.
Dopusten je upravni spor, ki ga je potrebno sprožiti s tožbo v roku 30 dni od vročitve
sklepa pri pristojnem Upravnem sodišču Republike Slovenije.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri se lahko dvigne razpisna dokumentacija in pridobijo informacije: razpisna dokumentacija je
od objave razpisa na razpolago na spletnih
straneh Agencije Republike Slovenije za
regionalni razvoj: www.sigov.si/arr. Za dodatne informacije sta na razpolago: mag.
Mojca Šteblaj, Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, tel. 01/478-37-63,
e-mail: mojca.steblaj@gov.si in Tina Bregar, Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, tel. 01/478-37-97, e-mail:
tina.bregar@gov.si.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Ob-16733/05
Na podlagi 58. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 5/91, 17/91, 12/92,
71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – Odločba US RS
in 69/98 in 67/02) in 34. člena Pravilnika o
štipendiranju (Ur. l. RS, št. 48/99, 43/00,
62/01, 85/02, 40/03 in 64/04) objavlja Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje
razpis
štipendij za šolsko
oziroma študijsko leto 2005/2006
I. Republiške štipendije
za vajence in dijake, študente višjih strokovnih šol in študente visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo po dodiplomskih ali
podiplomskih študijskih programih z javno
veljavnostjo, če se prijavijo na ta razpis in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izpolnjujejo materialne pogoje iz drugega odstavka 56. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(v nadaljevanju: zakon),
– ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso
starejši od 18 let oziroma ob vpisu v prvi
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letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let.
Starost kandidatov, ki prvič vlagajo vlogo
za uveljavitev pravice do republiške štipendije, je glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko ustrezno višja.
Kandidat, ki se izobražuje v tujini, lahko
uveljavlja pravico do republiške štipendije,
če v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri in
stopnje oziroma ustreznega izobraževalnega programa z javno veljavnostjo, ali je izobraževanje v tujini primernejše zaradi bližine
izobraževalnega zavoda, kandidat pa ima
stalno prebivališče na območju Republike
Slovenije.
1. Pravico do republiške štipendije lahko
uveljavijo vajenci, dijaki in študentje (v nadaljevanju: kandidati), pri katerih dohodek na
družinskega člana v letu 2004 ne presega
celoletnega zneska 130% zajamčene plače
(tj. 833.063 SIT).
2. Pravice do republiške štipendije ne
more uveljaviti kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali vpisan v
evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za
zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali
drugo predpisano evidenco na območju
Republike Slovenije,
– je lastnik ali solastnik gospodarske
družbe, v kateri je dobiček iz poslovanja
brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav,
povečan za obračunane obvezne prispevke
za socialno varnost, glede na kandidatov
poslovni delež, v letu 2004, presegel letni
znesek zajamčenega nadomestila plače za
to leto (512.654 SIT),
– prejema drugo štipendijo ali je pridobil
posojilo za študij iz 58.a člena zakona,
– je pridobil ﬁnančno ali materialno pomoč za šolanje iz javnih ali zasebnih virov
najmanj v višini enoletnega zneska osnovne
republiške štipendije, ki za dijake in vajence
znaša 14% zajamčene plače, za študente
pa 21% zajamčene plače.
3. Kandidati uveljavljajo pravico do republiške štipendije na obrazcu “Vloga za
uveljavitev republiške štipendije”. Obrazec
se kupi v knjigarni (DZS – Obr. 1,51) ali natisne iz interneta, kjer je objavljen na spletni
strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (www.ess.gov.si). Vlogo kandidati
izpolnijo v skladu s priloženim navodilom,
ki je njen sestavni del. Vlogi je potrebno
priložiti:
a) dokazila o bruto dohodkih in osebnih
prejemkih v letu 2004, ugotovljenih v odločbah o odmeri dohodnine družinskih članov
kandidatove družine, v odločbah o odmeri
davka od dohodkov iz dejavnosti, in dokazila o neobdavčljivih dohodkih in osebnih
prejemkih. Prejemki iz 19. člena Zakona o
dohodnini se, razen upoštevanja 13. in 17.
točke tega člena, v dohodek kandidatove
družine ne upoštevajo. Predložiti je potrebno tudi dokazila o prejemkih od občasnih in
začasnih del dijakov in študentov, izplačanih
preko pooblaščenih agencij, ki presegajo
51% povprečne letne plače zaposlenih v
Republiki Sloveniji (tj. 1,637.535 SIT). V dohodek kandidatove družine se vštevajo tudi
pokojnine in nadomestila v skladu s predpisi
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
ter osebni prejemki in katastrski dohodek,
ne glede na to, ali je zavarovanec zavezanec za plačevanje dohodnine,
b) originalno potrdilo o vpisu za šolsko
leto 2005/06 za kandidata in kopije potrdil o

visokošolskih zavodov, če izpolnjujejo vse
naslednje pogoje:
– so dosegli najmanj prav dober šolski
uspeh – učenci, vajenci in dijaki oziroma
najmanj povprečno oceno 8,0 – študenti;
– izkazujejo intelektualno ali umetniško
nadarjenost;
– so na področju izobraževanja dosegli
javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v
zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih
– dijaki in študentje, ki jih predlagajo srednje šole, oziroma višje šole, visoke šole in
fakultete;
– izpolnjujejo starostni pogoj, ki je enak
kot pri republiških štipendijah.
Za javno priznan uspeh oziroma izjemni
dosežek pri kandidatih iz srednjih šol velja:
– zlato priznanje oziroma prvo do tretje
mesto na državnem tekmovanju;
– udeležba na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem
tekmovanju;
– nagrajeno umetniško ali raziskovalno
delo na državnem nivoju;
– v strokovni reviji objavljena pozitivna
recenzija o kandidatovih umetniških ali raziskovalnih prispevkih;
– najmanj 30 točk na maturi.
Za javno priznan uspeh oziroma izjemni
dosežek pri kandidatih iz višjih šol in visokošolskih zavodov velja:
– nagrajeno umetniško ali znanstvenoraziskovalno delo ali nagrajena diplomska
naloga v državni konkurenci;
– objava individualne raziskovalne naloge v priznani strokovni reviji ali strokovnem
zborniku in priložena pozitivna recenzija naloge;
– v strokovni reviji objavljena pozitivna recenzija o kandidatovih umetniških ali
znanstveno-raziskovalnih prispevkih.
2. Predlog za dodelitev Zoisove štipendije, ob pisnem soglasju staršev oziroma
zakonitih zastopnikov, če gre za mladoletno
osebo, poda predstojnik izobraževalnega
zavoda (osnovne šole, srednje šole, višje
ali visoke šole oziroma fakultete) na predpisanem obrazcu (OŠ – Zois, SR – Zois, VIS
– Zois) skupaj z obveznimi prilogami:
– za učence: priporočilo razrednika, s
podrobnim opisom uspehov kandidata, izrazitih sposobnosti in drugih osebnostnih
lastnosti, fotokopije dokazil o priznanjih in
dosežkih na tekmovanjih v zadnjih dveh
razredih osnovne šole, fotokopija spričevala 8. razreda osemletke oziroma 9. razreda
devetletke;
– za dijake: priporočilo razrednika in najmanj še enega učitelja, s podrobnim opisom
uspehov kandidata, izrazitih sposobnosti in
drugih osebnostnih lastnosti, fotokopije dokazil o javnem priznanju in dosežkih na tekmovanjih v času srednjega šolanja, dokazila
o uspehu v srednji šoli in fotokopija spričevala preteklega šolskega leta;
– za študente: priporočili dveh profesorjev s podrobnim opisom uspehov kandidata
v visokem izobraževanju, izrazitih sposobnostih in drugih osebnostnih lastnosti, fotokopije dokazil o priznanjih in dosežkih na
tekmovanjih v času študija, opis in strokovno
ovrednotenje javno priznanega izjemnega
dosežka na področju stroke ali v posamezni
umetniški disciplini, potrdilo o opravljenih izpitih v času študija.
Predlog za dodelitev Zoisove štipendije
lahko poda tudi pooblaščeni delavec Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
– psiholog, svetovalec za poklicno orientaci-

vpisu za šolsko leto 2005/06 za druge družinske člane, ki imajo status dijaka, vajenca
ali študenta,
c) potrjen prepis ali fotokopijo spričevala
oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem šolskem oziroma študijskem letu,
d) odločbo ali sklep ustrezne komisije v
primeru kandidata ali družinskega člana s
posebnimi potrebami zaradi težje ali težke
duševne ali telesne okvare, oziroma odločbo ali izvid ustrezne komisije v primeru težje
funkcionalni prizadetosti kandidata,
e) kopijo bančne kartice oziroma transakcijskega računa.
4. Kandidati vložijo vlogo z dokazili na
uradu za delo Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, kjer imajo stalno prebivališče ali priporočeno pošljejo na njihovo območno službo Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje.
5. Vlogo z dokazili lahko kandidati vložijo
od objave razpisa dalje. Zadnji rok za oddajo vlog je za vajence in dijake 7. september
2005, za študente pa 5. oktober 2005. Roki
veljajo tudi za stare štipendiste!
Vajenci, dijaki in študenti, ki prejemajo republiško štipendijo v šolskem letu
2004/2005, ali jim v tem letu štipendija prvikrat miruje, lahko uveljavijo pravico do republiške štipendije za šolsko leto 2005/06,
če dohodek na družinskega člana, dosežen
v preteklem koledarskem letu, ne presega
cenzusa za več kot 10%.
Če do dne izteka razpisnega roka dohodninske odločbe še niso izdane, je potrebno
vlogo vložiti najkasneje do izteka roka in jo
po prejemu le-teh nemudoma dopolniti.
Vloge za dodelitev štipendije, ki jih kandidati oddajo po razpisnem roku, se štejejo
za zamujene, razen v primerih:
– ko kandidat zamudi rok iz opravičljivih
zdravstvenih razlogov,
– ko se kandidat naknadno vpiše,
– kadar kandidat do izteka razpisnega
roka še ne prejme obvestila o negativni rešitvi vloge za kadrovsko štipendijo oziroma
za posojilo za študij.
V teh primerih mora kandidat vlogo skupaj z dokazili oddati najkasneje 15 dni po
nastopu oziroma prenehanju teh razlogov.
Izjemoma se vloga za republiško štipendijo lahko vloži tudi med šolskim oziroma
študijskim letom, če se v družini kandidata
dohodek na družinskega člana zniža toliko,
da je izpolnjen materialni pogoj za pridobitev
republiške štipendije zaradi razlogov, določenih v 36. členu Pravilnika o štipendiranju.
Vlogo za uveljavitev pravice do štipendije
mora kandidat podati v razpisnem roku oziroma v 30 dneh od nastanka razloga iz 36.
člena Pravilnika o štipendiranju in ji predložiti ustrezne dokaze.
Pravica do štipendije se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka šolanja. Kolikor namen ni izpolnjen, je štipendist dolžan
vrniti štipendijo za letnik oziroma absolventski staž, za katerega ni predložil dokazila o
opravljenem letniku oziroma diplome po zaključenem absolventskem stažu. Prav tako
mora vrniti štipendijo štipendist, ki je štipendijo pridobil na podlagi neresničnih podatkov
ter štipendist, ki ni sporočil sprememb, ki
vplivajo na pridobitev ali ukinitev pravice do
štipendije.
II. Zoisove štipendije
1. Za dodelitev Zoisove štipendije za nadarjene so lahko predlagani učenci zaključnih razredov osnovnih šol, vajenci in dijaki,
študentje višjih strokovnih šol ter študentje
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jo, po predhodnem pisnem soglasju staršev
oziroma zakonitih zastopnikov, če gre za
mladoletno osebo na predpisanem obrazcu
(obrazec Zois – ZRSZ) in pisno utemeljitvijo,
z dokazili iz 1. in 2. alinee II/2. točke, razen
priporočila razrednika, ki ni obvezno.
Obrazci OŠ – Zois, SR – Zois, VIS – Zois
za predlaganje kandidatov bodo posredovani vsem osnovnim in srednjim šolam ter visokošolskim zavodom, dobijo pa se tudi na
vseh območnih službah Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje.
3. Kandidat lahko uveljavi pravico do Zoisove štipendije tudi za izobraževanje ali
izpopolnjevanje v tujini, če poleg pogojev
iz točk II/1 in II/2, izpolnjuje naslednje dodatne pogoje:
– v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri
in stopnje oziroma programa izobraževanja
ali izpopolnjevanja;
– je zaradi ugleda tuje šole oziroma strokovnjaka, pri katerem poteka izobraževanje
oziroma izpopolnjevanje mogoče pričakovati
vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost
kandidata;
– poteka izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave v skladu z mednarodno pogodbo.
Utemeljenemu predlogu za dodelitev
Zoisove štipendije za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini morajo biti poleg
v tem razpisu navedenih dokazil iz točk II/1
in II/2 priloženi tudi podatki o stroških izobraževanja na izobraževalni ustanovi v tujini
in drugih stroških izobraževanja v tujini ter
podatki o virih vseh potrebnih sredstev za
izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v
tujini.
Če je kandidat napoten na izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru
mednarodne izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo, lahko predlagatelj iz II/2.
točke tega razpisa poda predlog za dodelitev Zoisove štipendije v enkratnem znesku.
Pravice do Zoisove štipendije ne more
uveljaviti kandidat iz I/2. točke Razpisa za
republiške štipendije, razen kandidata iz 4.
in 5. alinee, če je predlagan za Zoisovo štipendijo za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini.
4. Predloge za dodelitev Zoisove štipendije skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami
predlagatelji pošljejo priporočeno na naslov
urada za delo Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, kjer imajo predlagani kandidati svoje stalno prebivališče.
5. Vajenci, dijaki in študenti, ki v šolskem
letu 2004/2005 prejemajo Zoisovo štipendijo, ali pa jim v tem letu štipendija v skladu
z odločbo miruje, morajo v razpisnem roku
dostaviti izpolnjeno Vlogo za dodelitev Zoisove štipendije (dobijo jo na Območni službi
zavoda, kjer imajo stalno prebivališče) z naslednjo dokumentacijo, s katero dokazujejo,
da izpolnjujejo pogoje za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije:
– potrdilo o učnem uspehu v preteklem
šolskem letu (fotokopijo spričevala – vajenci, dijaki oziroma potrdilo o opravljenih izpitih
– študenti),
– potrdilo o šolanju (dijaki) oziroma potrdilo o vpisu (študenti),
– dokazila o stroških izobraževanja v
tujini in o virih potrebnih sredstev v primeru izobraževanja oziroma izpopolnjevanja
v tujini.
6. Rok za dostavo predlogov oziroma
vlog je za učence, vajence in dijake najkasneje do vključno 7. septembra 2005 in za
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študente najkasneje do vključno 5. oktobra
2005. Predlogi, ki bodo prispeli po razpisnem roku, se bodo šteli za zamujene. Vloge
za dodelitev Zoisove štipendije, ki jih bodo
kandidati oddali po razpisnem roku, se bodo
štele za zamujene, razen a) v primeru, če je
kandidat napoten na izobraževanje oziroma
izpopolnjevanje v tujino v okviru mednarodne izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo, in b) v primerih iz Razpisa za republiške štipendije.
Pravica do Zoisove štipendije se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka izobraževanja. Za Zoisovega štipendista veljajo
določila o vrnitvi štipendije iz razlogov, ki so
navedeni v Razpisu za republiške štipendije.
Zoisov štipendist, ki je študiral v tujini, mora
vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zamudnimi obrestmi,
če se po zaključenem izobraževanju v tujini
zaposli pri tujem delodajalcu v tujini.
O rešitvi vlog za republiške in Zoisove
štipendije in predlogov za dodelitev Zoisovih štipendij bodo kandidati in predlagatelji
pisno obveščeni.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 84
Ob-16746/05
Poslovno-komercialna šola Celje, Višja
strokovna šola, Kosovelova 4, 3000 Celje,
objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj
Višje strokovne šole
za program komercialist
za naslednja predmetna področja:
1. Poslovodenje,
2. Poslovna matematika s statistiko,
3. Gospodarsko pravo,
4. Blago in storitve,
5. Stroškovno računovodstvo,
6. Kultura podjetja,
7. Praktično izobraževanje.
Skladno z 92. in 96. členom Zakona o
organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00
in 64/01) bo naziv predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane
pogoje glede:
– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 1/00 – odredba
o smeri strokovne izobrazbe predavateljev
in drugih strokovnih delavcev v programu
za pridobitev višje strokovne izobrazbe komercialist),
– delovne dobe,
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 72/01 – Kriteriji za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh na naslov:
Poslovno-komercialna šola Celje, Višja strokovna šola, Kosovelova 4, 3000 Celje, s pripisom »Prijava na razpis«.
Poslovno-komercialna šola Celje
Št. 321-29/2005
Ob-16727/05
Občina Brežice na podlagi Pravilnika o
ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice (Uradni list RS, št. 92/2002), Odloku
o proračunu občine Brežice za leto 2005
(Uradni list RS, št. 53/05) in mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k Pravilniku o ﬁnančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v občini Brežice (št. 321-30-01-83/2004/4),
objavlja

javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Brežice v
letu 2005
I. Predmet javnega razpisa:
1. soﬁnanciranje prevozov mleka v hribovskem področju,
2. programi prestrukturiranja kmetij – razvojni programi kmetij,
3. soﬁnanciranje delovanje društev in njihovih programov,
4. regres za zdravljenje čebeljih družin.
I. Soﬁnanciranje prevozov mleka v hribovskem področju
1. Višina sredstev: 800.000 SIT.
2. Upravičenci: ﬁzične in pravne osebe,
ki opravljajo storitve prevozov mleka na območju Občine Brežice.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
s priloženim dokazilom o količini mleka v
posameznem mesecu in prikaz dejanskih
stroškov prevoza.
4. Višina soﬁnanciranja: do 50% stroškov
prevoza mleka. Omenjena sredstva se izplačajo neposredno izvajalcu po opravljenih
storitvah na podlagi zahtevka s priloženim
seznamom (količina mleka po mesecih – potrdilo s strani odkupovalca mleka).
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Soﬁnanciranje
prevozov mleka v hribovskem področju«.
II. Programi prestrukturiranja kmetij-razvojni programi kmetij
1. Višina sredstev: 12,000.000 SIT.
2. Upravičenci: ﬁzične in pravne osebe,
ki delujejo na področju kmetijstva v Občini
Brežice.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: priložena dokazila o naložbah prestrukturiranja. Za
naložbe prestrukturiranja se štejejo: izgradnja hlevov, vinskih kleti, objektov namenjenih za trženje kmetijskih pridelkov, objektov
namenjenih za prenočitvene zmogljivosti
na kmetiji, nakup protitočnih mrež s pripadajočo opremo, nakup hladilnih komor za
hladilnice s pripadajočo opremo, hladilnih
bazenov za mleko, nakup traktorja, nakup
strojne opreme in strojev za bolj ekonomično proizvodnjo na kmetiji, izgradnja plastenjakov in rastlinjakov. Za nakup traktorja se
šteje po tem razpisu le če ima štirikolesni
pogon, kar mora biti razvidno iz računa ali
priloženega prospekta. Zahtevku mora biti
priloženo mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti naložbe za razvoj kmetije
in originalni računi ali notarsko overjene kopije za nakup ali opravljeno delo vezano za
naložbo, če gre za gradnjo je potrebno priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. Priložena mora biti odločba o statusu kmeta. V
vsebini vloge za ta namen morajo biti zajeti
naslednji podatki: opis kmetije-opis trenutnega stanja (zemljišča, oprema, objekti), zakaj je potrebna investicija in kakšne učinke
prinaša investicija. Pri tem ukrepu se šteje
za investicijo, če je njena vrednost minimalno 500.000 SIT in največ 5,000.000 SIT.
Sredstva se lahko pridobijo izključno samo
za novo opremo in novogradnje. Sredstva
se ne dodeljujejo za projektno in tehnično
dokumentacijo.
4. Višina soﬁnanciranja: sredstva v višini
do 40% upravičenih stroškov vlaganj v naložbo za prestrukturiranje kmetije na osnovi
originalnih računov ali notarsko overjenih
kopij.
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5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Programi
prestrukturiranje kmetij – razvojni programi
kmetij«.
III. Soﬁnanciranje delovanje društev in
njihovih programov
1. Višina sredstev: 1,000.000 SIT.
2. Upravičenci: društva in združenja, ki
so registrirana in delujejo na področju kmetijstva v Občini Brežice.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: kopija
odločbe o registraciji društva, zapisnik zadnje letne skupščine, program dela za leto
2004, ki je ﬁnančno ovrednoten, poročilo
o izvedenih delih z dokazili – originalni računi.
4. Višina soﬁnanciranja: višina odobrenih
sredstev za soﬁnanciranje posameznega izobraževalnega programa je do 50%.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Soﬁnanciranje
delovanje društev in njihovih programov«.
IV. Regres za zdravljenje čebeljih družin
1. Višina sredstev:130.000 SIT.
2. Upravičenci: Čebelarska zveza Brežice.
Pogoji za pridobitev sredstev: priložena
dokumentacija:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– originalni račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
3. Višina soﬁnanciranja: subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja
čebeljih družin.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Regres za
zdravljenje čebeljih družin«.
V. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki
o vlagatelju (poleg osnovnih podatkov tudi
davčna številka, številka računa z navedbo
banke, matična številka-za pravne osebe,
KMG MID kmetije), obrazložitvijo in vsemi
predpisanimi prilogami, ki so navedeni v
razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Zahtevke vlagajo upravičenci iz 1. točke tega
člena v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun. Za račune na podlagi
katerih se pridobijo sredstva se štejejo tisti,
ki so izdani po 18. 6. 2004.
K vsem zahtevkom mora biti priložena
izjava, da za posamezni namen ni upravičenec pridobil sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko
sredstev so iz teh virov za določeni namen
prejeli ter izjava, da so podatki v vlogi pravilni in točni.
Skupna vrednost iz občinskih, državnih
in mednarodnih virov je lahko skupaj največ
50% vrednosti investicije.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS na Občini Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, pisarna
št. 28, ter 25-26 in na Kmetijsko svetovalni
službi, Cesta prvih borcev 41, Brežice.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Brežice, Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, ali na tel. 07/499-15-16,
kontaktna oseba: Roman Matjašič.

zacijsko-tehnični in programski del za obe
prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od razpisanih prireditev ali le
organizacijsko tehnični ali le programski del
za katerokoli razpisano prireditev, bodo izločene.
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– ureditev prireditvenih prostorov, in sicer
za prireditev »Noč pred nočjo« s postavitvijo
odra na lokaciji pred stavbo DOM LO in za
prireditev »Zagorska noč« s pripravo dveh
odrov, in sicer na lokaciji pred stavbo DOM
LO (ta je postavljen že za prireditev »Noč
pred nočjo«) in dodaten oder pred tržnico
»Pod uro« v Zagorju ob Savi tako, da sta
dne 5. avgusta 2005 prireditvena prostora
pripravljena za pričetek prireditev,
– gostinsko ponudbo na prireditvenih
prostorih,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred nočjo« in
»Zagorska noč 2005« oziroma zagotovitev
glasbenih izvajalcev v okvirih iz razpisne
dokumentacije,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne
dokumentacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke,
dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti obvezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko ﬁzične in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri
imele ponudbe, ki bodo nudile:
– večji delež soﬁnanciranja oziroma
sponzorskih sredstev, kar pomeni manjši
delež soﬁnanciranja občine,
– ugodnejše plačilne pogoje,
– in bodo nudile čimbolj raznovrsten in
aktualen program v skladu z razpisnimi pogoji.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za soﬁnanciranje prireditev »Noč pred
nočjo« in »Zagorska noč 2005«, znaša za
obe prireditvi 1,600.000 SIT in je zagotovljena v proračunu za leto 2005.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina
Zagorje ob Savi soﬁnancirala projekt največ
v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek soﬁnanciranja bo izvajalcu
poravnan po izvedbi projekta in v skladu
s pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg soﬁnancerskega deleža Občina
Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za
izvedbo prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe
električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev po medijih in
drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi, v zaprti ovojnici. Na ovitku mora biti
naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba
– Ne odpiraj – razpis »Noč pred nočjo in Za-

VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge
s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane do vključno 15. 7. 2005, za ukrepe
prevozi mleka v hribovskem področju, delovanje društev in regres za zdravljenje čebeljih družin pa do vključno 20. 10. 2005, na
naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, Oddelek za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve, 8250 Brežice.
VII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. O
dodelitvi sredstev bo na predlog komisije
odločal župan. Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje
župan.
Odpiranje vlog bo 20. 7. 2005 – za ukrepe prevozi mleka v hribovskem področju,
delovanje društev in regres za zdravljen čebeljih družin pa 25. 10. 2005. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v
roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 5 dni
od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji
v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge, pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja
vlog oziroma v 15 dneh od dneva obravnave
vloge na komisiji, ki jo imenuje župan. Upravičenec bo o izboru obveščen s sklepom in
hkrati pozvan k podpisu pogodbe. Če se
prejemnik v roku 8 dni ne odzove na poziv,
se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega predpisa.
Prejemnik sredstev, za katerega se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke oziroma dela ni opravil v skladu s pogodbo, je
dolžan vrniti vsa neupravičeno pridobljena
sredstva, skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema dodeljenih
sredstev.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za
naslednjih pet let.
Občina Brežice
Ob-16728/05
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 36/05) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04),
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje organizacije in
izvedbe prireditev »Noč pred nočjo
in Zagorska noč 2005« ob občinskem
prazniku
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje organizacije in izvedbe naslednjih prireditev ob občinskem prazniku Občine Zagorje ob Savi:
– »Noč pred nočjo«, ki bo dne 5. avgusta
2005 in
– »Zagorska noč 2005«, ki bo dne
6. avgusta 2005.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko
tehnični del in programski del.
Ponudnik mora ponuditi obe prireditvi
in izvedbo projekta kot celote, torej organi-
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gorska noč«« ter ime in naslov ponudnika
na hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti do dne
5. 7. 2005 do 12. ure ne glede na vrsto
prenosa.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
prispele v navedenem roku in bodo pravilno
označene.
Odpiranje ponudb bo dne 5. 7. 2005 ob
13. uri v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija
za javni razpis in dodatne informacije so
zainteresiranim na voljo vsak delovni dan
na naslovu: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktni osebi: Branko Omahne ali Blanka Šmit,
tel. 03/565-57-00.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 320-01-18/2005
Ob-16742/05
Na podlagi Pravilnika o namenu, načinu
in virih ﬁnanciranja kmetijstva v Občini Krško
(Ur. l. RS, št. 48/03), sprejetega Odloka o
proračunu Občine Krško za leto 2005 (Ur. l.
RS, št. 42/04), mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k pravilniku o
namenu, načinu in virih ﬁnanciranja kmetijstva v Občini Krško z dne 5. 4. 2004, objavlja Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško
javni razpis
o dodelitvi sredstev za ﬁnančne
intervencije ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Krško
v letu 2005
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za ﬁnančne intervencije ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Krško, od zaključka lanskoletnih razpisov
(9. julija 2004), do zaključka letošnjega razpisa, za namene:
1. Razvojno investicijski programi, v višini 27,400.000 SIT:
A. soﬁnanciranje urejanja kmetijskih
zemljišč na kmetijah;
B. soﬁnanciranje naprave pašnikov na
kmetijah;
C. soﬁnanciranje zdravljenja čebeljih
družin proti kužni bolezni -varoja;
D. soﬁnanciranje naravnega pripusta kobil iz kmečke reje in zavarovanje plemenskih
žrebcev;
E. soﬁnanciranje investicijskih vlaganj v
rastlinsko in živinorejsko pridelavo in predelavo in tehnološke posodobitve v kmetijstvu;
F. soﬁnanciranje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji;
G. soﬁnanciranje prevoza mleka;
H. analize zemlje in krme;
I. soﬁnanciranje stroškov pridobivanja
dokumentacije za potrebe namakanja.
2. Izobraževalni programi, v višini
4,500.000 SIT;
A. soﬁnanciranje programov društev
in zvez na področju kmetijstva, v višini
3,000.000 SIT;
B. soﬁnanciranje podpore mladim prevzemnikom kmetij in izobraževanje kmetov,
v višini 1,500.000 SIT.
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3. Soﬁnanciranje programov CRPOV, v
višini 3,000.000 SIT: soﬁnanciranje programov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV se izvede po določilih
Pravilnika o namenu, načinu in virih ﬁnanciranja kmetijstva v Občini Krško (Ur. l. RS,
št. 48/03).
II. Upravičenci do sredstev po tem razpisu
Za programe 1.:
Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so ﬁzične osebe, oziroma kmetje, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji v Občini
Krško, imajo v lasti najmanj 1 ha primerljivih
kmetijskih površin, imajo stalno prebivališče
v Občini Krško in investirajo na območju
Občine Krško.
Zahtevek za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali
njihovi pooblaščenci za njihov račun.
Sredstva se dodeljujejo kot subvencije,
pomoči le enkrat za posamezne namene v
skladu z javnim razpisom.
Za programe 2:
A. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so društva in zveze, ki združujejo kmetijske pridelovalce na območju Občine Krško.
B. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so lahko ﬁzične osebe, s stalnim prebivališčem v Občini Krško:
– podpora mladim prevzemnikom kmetij,
ki se izobražujejo po programu poklicnega, srednješolskega, višješolskega, visoko
strokovnega ali univerzitetnega programa
kmetijske smeri,
– podpora izobraževanju kmetov.
Za programe 3.:
Upravičenci so lahko Krajevne skupnosti za izvedbo programov, ki so last KS in
ﬁzične osebe vpisane v register kmetijskih
pridelovalcev.
Upravičenec mora v skladu z javnim razpisom podati izjavo, da za določen namen ni
prejel nobene ﬁnančne pomoči iz državnega
proračuna ali mednarodnih virov, oziroma v
primeru, da je za isti namen pridobil sredstva, to izkazuje z dokazili o višini že prejetih
sredstev. Izplačila se opravijo za zneske nad
10.000 SIT za posamezen namen.
III. Programi, upravičenci, pogoji in višina
soﬁnanciranja ter upravičeni stroški za dodelitev sredstev
Programi 1.:
A. Soﬁnanciranje urejanja kmetijskih
zemljišč na kmetijah
Namen izvajanja malih agromelioracijskih posegov je zagotavljanje izboljšave
rodovitnosti zemljišč ali pa ohranjajo nivo
urejenosti določenih kmetijskih zemljišč, za
povečanje kmetijske pridelave glede na zahtevnost del v stopnjah.
Upravičenci do sredstev so lastniki ali
najemniki kmetijskih zemljišč, ki so na svojih
kmetijskih zemljiščih izvedli v tekočem letu
male agromelioracijske posege na površini
min 0.20 ha in to dokazujejo s posestnim
listom in zapisom območnega kmetijskega
svetovalca.
Višina pomoči: male agromelioracije glede na zahtevnost del v stopnjah:
I. stopnja (najmanj zahtevni poseg-planiranje v ravninskih območjih, odvodnjavanje,
drenaže), v višini do 100.000 SIT/ha;
II. stopnja (zahtevnejši poseg v višinskih
območjih; krčenje zarasti, planiranje, odvoz
kamenja, navoz zemlje), v višini do 150.000
SIT/ha;
III. stopnja (najzahtevnejši posegi v gorsko višinskih območjih; krčenje zarasti, iz-

kop in odvoz skal in kamenja, navoz zemlje,
planiranje), v višini do 200.000 SIT/ha;
IV. stopnja agromelioracijska dela pri
obnovi trajnih nasadov (krčenje zarasti,
izkop in odvoz panjev in kamenja, navoz
zemlje, globoko oranje), v višini do 300.000
SIT/ha.
Zahtevana dokumentacija: pravilno in
popolno izpolnjen obrazec; zapis območnega svetovalca KSS Krško o izvedbi del po
posameznih stopnjah; posestni list; kopijo
katastrskega načrta s šraﬁrano parcelo in
podčrtano parcelno številko, na kateri poteka mala agromelioracija; račun o izvedbi
pripravljalnih del; nakupu drenažnih cevi in
odločba napovedi obnove vinogradov.
B. Soﬁnanciranje naprave pašnikov na
kmetijah.
Namen ukrepa je preprečevanje zaraščenosti kmetijskih površin in spodbujanje
reje živali na prostem.
Upravičenci do sredstev so kmetje, ki so
svoja zemljišča v tekočem letu uredili za namen paše govedi, konjev in drobnice, oziroma izgradili in pregradili na pašne čredinke
s stalno električno ograjo na min. 0,5 ha
kmetijskih površin in na obstoječem območju niso napravili pašnika min. pet let ali so po
petih letih obnovili obstoječi pašnik.
Upravičeni stroški predstavljajo stroški
nakupa kolov, žice, pašni aparati in izolirnih
elementov:
– pašniki za govedo in konje, v višini do
50.000 SIT/ha;
– pašniki za drobnico, v višini do 55.000
SIT/ha.
Zahtevana dokumentacija: pravilno in
popolno izpolnjen obrazec; posestni list in
ali najemna pogodba; kopijo katastrskega
načrta s šraﬁrano parcelo in podčrtano parcelno številko, na kateri poteka pašnik ter
načrt pašnika s tehničnimi rešitvami, popisom del in materialom podpisan s strani
območnega svetovalca; račun o nakupu materiala za napravo pašnika.
C. Soﬁnanciranje zdravljenja čebeljih
družin proti kužni bolezni-varoja.
Namen soﬁnanciranja je zatiranje bolezni in zajedalcev čebeljih družin.
Upravičenci so čebelarji včlanjeni v Čebelarsko zvezo Krško, ki imajo najmanj 10
panjev čebel ali Čebelarska zveza v imenu
čebelarjev, kar dokazuje s podpisi čebelarjev.
Upravičeni stroški so stroški zdravljenja
čebeljih družin, kar dokazujejo z računi v
višini do 50% upravičenih stroškov uporabljenega zdravila.
Zahtevana dokumentacija: pravilno in
popolno izpolnjen obrazec; račun o nakupu
zdravil.
D. Soﬁnanciranje naravnega pripusta kobil iz kmečke reje in zavarovanje plemenskih
žrebcev.
Namen ukrepa je izboljšanje genetskega
potenciala domačih živali, preprečevanje inbridinga in večanje biotske raznovrstnosti v
živinoreji, spodbujati razvoj konjereje in zavarovanje plemenjakov.
Upravičenci so kmetje, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in redijo plemensko živino,
pooblaščen skrbnik plemenskega žrebca, ki
izvaja pripust kobil pod priznane plemenske
žrebce in rejec kobil hladnokrvne pasme ter
rejci plemenskih konj, ki izvajajo dejavnost
pripustne postaje.
Upravičeni stroški: stroški naravnega pripusta v višini do 50% stroškov na podlagi
izkazanega potrdila; stroški zavarovanja
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plemenskega žrebca hladnokrvne pasme v
višini do 50% stroškov zavarovanja.
Zahtevana dokumentacija:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
– kopije pripustnih listov,
– dokazilo o poreklu živali, potrdilo selekcijske službe,
– potrdilo o plačani zavarovalnini.
E. Soﬁnanciranje investicijskih vlaganj v
rastlinski in živinorejski pridelavi in predelavi
in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
Namen ukrepov je soﬁnanciranje stroškov izdelave projektne dokumentacije ter
soﬁnanciranje stroškov pridobivanja dovoljenj za gradnjo gospodarskih objektov za
rejo živali, skladiščenje ter za predelavo
sadja in zelenjave in soﬁnanciranje stroškov
poslovnega načrta za kmetijo, soﬁnanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenj
za izkoriščanje vodnih virov v primeru postavitve malih namakalnih sistemov in proti
točnih sistemov, soﬁnanciranje gradnje gospodarskih in pomožnih objektov, ki služijo
kmetijski dejavnosti; soﬁnanciranje nakupa
hlevske in druge opreme za potrebe v živinorejski pridelavi in predelavi, soﬁnanciranje
kletarske opreme, hladilnih sistemov, nakup
specialne mehanizacije, stroškov postavitve pokritih površin v zelenjadarski pridelavi in opremo za ogrevanje in namakanje
v pokritih površinah. Nakup in postavitev
steklenjakov ali plastenjakov ali tunelov na
površini min. 0,20 ha. Izključena so vlečna
vozila in posode za shranjevanje vina, soka
in kisa ter soﬁnanciranje gradenj skladiščnih
prostorov za živinska gnojila, skladiščenje
gnojevke oziroma gnojnice.
Upravičenci: so ﬁzične osebe na območju Občine Krško.
Upravičeni stroški: soﬁnancira se do 40%
upravičenih stroškov gradbenega materiala,
hlevske opreme, kletarske opreme, hladilnih sistemov, stroškov postavitve pokritih
površin v zelenjadarski pridelavi in opreme
za ogrevanje in namakanje v pokritih površinah, nakupa specialne mehanizacije in
do 50% na območjih z omejenimi dejavniki
pridelovanja. V primeru, da je vlagatelj mladi
kmet se navedeni stopnji upravičenih stroškov povečata za 5%. Upravičeni stroški se
izkazujejo na osnovi predloženih plačanih
računov.
Soﬁnancirajo se tudi stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta ter
pridobivanja dovoljen, v višini do 12% upravičenih stroškov celotne investicije.
Višina upravičenih stroškov znaša od
500.000 SIT do 8,000.000 SIT vrednosti investicije, na podlagi priloženih računov.
Zahtevana dokumentacija:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec,
odločbo o statusu kmeta,
– za investicijske naložbe: račun o plačilu projektne dokumentacije; račun o plačilu
poslovnega načrta potrjenega s strani kmetijsko svetovalne službe; in račun o investicijskih vlaganjih;
– za pridobivanje dovoljenj za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih
namakalnih sistemov upravičenci predložijo kopijo katastrskega načrta z označeno
parcelo predvideno za namakanje, Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano o uvedbi melioracije, dovoljenje
za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za
okolje; in račun stroškov priprave dokumentacije.
F. Soﬁnanciranje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji.

pravilno oskrbo kmetijskih kultur, s poudarkom na ohranjanju okolja.
Upravičenci do soﬁnanciranja stroškov
so kmetje, ki gospodarijo v skladu z načeli
dobre kmetijske prakse, kot dobri gospodarji
in imajo MID kmetije.
Upravičeni stroški predstavljajo do 50%
nastalih stroškov analize.
Zahtevana dokumentacija: pravilno in
popolno izpolnjen obrazec; račun o plačani
analizi.
I. Soﬁnanciranje stroškov pridobivanja
dokumentacije za potrebe namakanja.
Namen je soﬁnanciranje stroškov pridobivanja dokumentacij za potrebe namakanja.
Upravičenci so kmetje, ki imajo MID kmetije, so vključeni v integrirano pridelavo sadja in zelenjave in ali ekološko kmetovanje.
Upravičeni stroški so stroški dokumentacije za to pooblaščenih inštitucij v višini do
100% nastalih stroškov na podlagi izkazanih
računov.
Zahtevana dokumentacija:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
– račun o plačanih stroških dokumentacije.
2A. Soﬁnanciranje delovanja društev in
njihovih programov.
Namen: soﬁnancirajo se programi delovanja in aktivnosti društev in zvez s področja
kmetijstva, ki so neproﬁtna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo. Podpora je
namenjena za izvedbo strokovnega dela,
strokovnih prireditev in pri izdajanju strokovno informativnih publikacij, ki se ne tržijo.
Upravičenci: do sredstev so upravičena
društva in zveze, ki so registrirana in delujejo na območju Občine Krško, oziroma pooblaščeni izvajalci izobraževanja.
Upravičeni stroški: soﬁnancirajo se ﬁnančno ovrednoteni letni programi, v višini
do 50% upravičenih stroškov izvedenega
programa, med katere se štejejo stroški
prevoza za strokovne ekskurzije, uporaba
– najem prostorov za izvedbo izobraževalnih programov vezanih na posamezno obliko izobraževanja, demonstracije, organiziranje prireditev in tekmovanj, stojnine na
sejmih ter plačilo honorarjev izobraževalnih
programov.
Pogoji za pridobivanje sredstev: pogoj za
pridobivanje sredstev je ﬁnančno ovrednoten letni program, poročilo o delu društva v
preteklem letu, potrdilo o registraciji društva
in dokazilo izvajalca za opravljanje izobraževalnih programov.
Zahtevana dokumentacija:
– programi strokovnega dela in prireditev
po mesecih,
– ﬁnančno ovrednoten program dela po
mesecih, – poročilo o že izvršenih delih s
priloženimi originalnimi dokazili o plačilu računov za izvedene aktivnosti,
– poročilo o izvedenih aktivnosti programa za leto 2004, ki so bila predmet razpisa
za leto 2005,
– potrdilo Upravne enote Krško o vpisu
društva v Register društev.
2B. Podpora izobraževanju kmetov in
mladih prevzemnikov kmetij.
Namen: sredstva so namenjena za podporo mladim prevzemnikom kmetij za spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje.
Upravičenci so ﬁzične osebe.
Upravičeni stroški: stroški šolanja in druge oblike izobraževanja ter pridobivanja certiﬁkatov.

Namen ukrepa je razvoj in širitev dopolnilne dejavnosti na kmetijah, pospeševanja
strukturnih sprememb v kmetijstvu in konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev,
v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Ur. l. RS,
št. 54/00), Uredbo o vrsti, obsegih in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (Ur. l. RS, št. 46/01) in Pravilnika o
usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 72/01).
Sredstva so namenjena tudi za investicijska
vlaganja v objekte za turistične zmogljivosti,
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov,
ki temelji na lastni proizvodnji, za izdelavo drobnih izdelkov domače obrti (pletenje
košar, košev, peharjev, kovaštvo, opletanje
steklenic, izdelava izdelkov iz lesa, lončarstvo, kritje s slamo) ter pridelave in predelave zdravilnih rastlin.
Upravičenci so kmetje, ki izpolnjujejo z
zakonom predpisane pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, imajo potrdilo o statusu kmeta, pravnomočno gradbeno
dovoljenje, oziroma odločbo o priglasitvi del,
ali lokacijsko informacijo (za namen gradnje
enostavnih objektov), fotokopijo dovoljenja o
registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo,
da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v
primeru, če le ta še ni registrirana.
Upravičeni stroški. Soﬁnancirajo se:
– stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta ter pridobivanje dovoljen, v višini do 12% upravičenih stroškov
celotne investicije;
– gradbena in obrtniška dela, vlaganja v
opremo objektov za turistične zmogljivosti,
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov
in druge dopolnilne dejavnosti, začete v tekočem letu, v višini do 40% upravičenih stroškov investicije, oziroma do 50% na območjih z omejenimi dejavniki pridelovanja.
Zahtevana dokumentacija:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
odločbo o statusu kmeta;
– gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo za izvedbo investicije-gradnjo objektov;
– posestni list;
– deklaracijo za tržne produkte;
– potrdilo o usposobljenosti za izvajanje
dejavnosti;
– dovoljenje za upravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji;
– račun o plačani investiciji in dobavnico.
G. Soﬁnanciranje prevoza mleka.
Namen ukrepa je kritje stroškov prevoza kozjega mleka zaradi težje dostopnosti
območij in oddaljenosti od zbiralnic mleka,
z namenom ohranjanja hribovskih kmetij
oziroma kmetij z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost ter trženje kvalitetnih
pridelkov.
Upravičenci do soﬁnanciranja stroškov
prevoza mleka so kmetje, ki so člani Zadrug
na območju Občine Krško in regije Posavje
in izkazujejo članstvo s potrdili. Upravičeni
stroški predstavljajo do 50% nastalih stroškov prevoza (goriva) na relacijah od oddaljenosti vasi do lokacije prevzema mleka
več kot 1 km.
Zahtevana dokumentacija: pravilno in
popolno izpolnjen obrazec; račun o plačanem gorivu. Priloženo mora biti tudi potrdilo
odkupa mleka s strani mlekarne in količina
oddanega mleka.
H. Analize zemlje in krme.
Namen ukrepa je kritje stroškov analize
zemlje in krme, ohranjanje rodovitnosti tal,
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Pogoji za pridobitev sredstev.
Mladim prevzemnikom kmetij se soﬁnancirajo stroški izobraževalnih programov IV.,
V., VI. in VII. stopnje, v višini do 100.000
SIT/učenca v tekočem letu, oziroma do 50%
upravičenih stroškov šolnine za odraslega
udeleženca izobraževanja.
Zahtevana dokumentacija: – kopija zadnjega šolskega spričevala poklicnega in
srednješolskega programa kmetijske smeri
in potrdilo o vpisu v študijsko leto 2004/2005
za 2. ali 3. ali 4. letnik višješolskega, visoko
strokovnega ali univerzitetnega programa
kmetijske smeri; izjavo in soglasje lastnika
kmetije o nasledstvu oziroma prevzemniku kmetije; potrdilo o katastrskem dohodku
kmetije; račun oziroma dokazilo o plačani
šolnini in potrdilo o vpisu ter potrdila o drugih
oblik izobraževanja.
3. Soﬁnanciranje programov CRPOV
Namen:
1. Soﬁnancirajo se izvedbeni programi
javne infrastrukture, ki so v lasti KS ali občine, oziroma ureditev prostorov ali obnovo
objektov v vasi, ki so javnega pomena in
javnega interesa, potrjeni s strani Odborov
CRPOV in KS.
2. Namen ukrepa je tudi soﬁnanciranje
obnove kulturne stavbne dediščine;
Upravičeni stroški:
1. stroški investicijskih del pri gradnji ali
obnovi objektov javnega značaja, pomena in
interesa (skupni objekti, vaški vodnjaki,..)
2. stroški obnove podeželskih stanovanjskih hiš in objektov v smislu obnove stavbne
kulturne dediščine.
Upravičenci:
1. KS, ki imajo v lasti javno infrastrukturo
ali zastopa interes vaške skupnosti pri obnovi objektov javnega pomena;
2. ﬁzične osebe-kmetje, katerih namen je
obnova stanovanjskih hiš in objektov v smislu obnove kulturne stavbne dediščine.
Pogoji za pridobivanje sredstev:
1. sprejeti in potrjeni letni programi Odbora CRPOV sveta KS, če je vlagateljica
KS; predložena morajo biti ustrezna dovoljenja oziroma dokumentacija; predložen
mora biti investicijski program v skladu s
predpisi o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja; predložen mora biti ﬁnančni načrt
s terminskim planom koriščenja sredstev;
predloženo mora biti zagotovilo lastnega
deleža sredstev;
2. ﬁzične osebe: vpisani morajo biti v
register kmetijskih gospodarstev; nosilec
kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno
prebivališče na naslovu kmetije; predložen
mora biti poslovni načrt kmetije, ﬁnančni načrt s terminskim planom koriščenja sredstev
in dokazilo o lastnem deležu sredstev, kulturnovarstveno soglasje, če je stavba evidentirana kot kulturna dediščina.
Sredstva za namene pod 1. in 2. točko
se izplačajo na podlagi plačanih računov.
Programi se soﬁnancirajo do višine 50%
stroškov investicije; v primeru obnove stavbne dediščine se soﬁnancira program sprejet
na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pod pogoji in merili
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar največ v višini do 50% vrednosti investicije.
IV. Merila za izbiro programov
Merila za izbiro programov so enaka vsebini razpisa.
V. Vsebina zahtevka
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Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in
dokumentacije k vlogi.
1. Način vlaganja zahtevkov:
– upravičenci vlagajo zahtevke na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško ali
pri območni Kmetijski svetovalni službi;
– upravičenci vlagajo zahtevke direktno
na Občino Krško.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Vlagatelj mora ob vlogi obvezno priložiti
kopijo svojega bančnega računa, kamor bo
Občina Krško nakazala odobrena sredstva.
VI. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan.
Vse pravočasne vloge bodo ocenjene na
osnovi pravočasne in popolne vloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge
je 10 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v
roku ne dopolni, se zavržejo.
Dodeljena sredstva za leto 2005 bodo
praviloma izplačana v letu 2005.
Prepozne vloge bodo zavržene.
VII. Rok za vložitve vlog
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti do 2. septembra 2005 na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
1A: »ne odpiraj – javni razpis urejanja
kmetijskih zemljišč«;
1B: »ne odpiraj – javni razpis – pašniki«;
C: »ne odpiraj – javni razpis – zatiranje
bolezni pri čebelah«;
D: »ne odpiraj – javni razpis – naravni
pripust ali zavarovanje«;
E: »ne odpiraj – javni razpis – investicijska vlaganja v rastlinsko in živinorejsko
pridelavo in predelavo«;
F: »ne odpiraj – javni razpis – soﬁnanciranje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji«;
G: »ne odpiraj – javni razpis – soﬁnanciranje prevoza mleka«;
H: »ne odpiraj – javni razpis – soﬁnanciranje stroškov analize zemlje«;
I: »ne odpiraj – javni razpis – soﬁnanciranje dokumentacije za namakanje«;
2A: »ne odpiraj – javni razpis – programi
društev in zvez«;
2B: »ne odpiraj – javni razpis – izobraževanje/mladi kmet«;
3: »ne odpiraj – javni razpis – CRPOV«.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa, po
6. septembru 2005.
Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v
roku 60 dni po izteku razpisnega roka s
sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so
odstopili od vloge za pridobitev nepovratnih
sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko

vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve
sklepa vlagatelju na župana Občine Krško.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
X. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ
14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 333-01-2/2005-0403
Ob-16743/05
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), določil Odloka o proračunu Občine Krško za
leto 2004 (Ur. l. RS, št. 42/04) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03) objavlja
Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za soﬁnanciranje turističnih prireditev v
Občini Krško za leto 2005
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je soﬁnanciranje izvedenih
turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je
povečanje turističnega obiska v Občini Krško oziroma promocija kraja in vplivajo na
turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva, ki so registrirana v skladu z
Zakonom o društvih,
– krajevne skupnosti v Občini Krško.
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju turizma,
– da opravljajo dejavnost na neproﬁtni
osnovi,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za soﬁnanciranje turističnih prireditev je 3,000.000 SIT na
proračunski postavki 5520 Razvojno promocijske aktivnosti. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.
V. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2005 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2005.
VI. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične in druge prireditve v Občini Krško, ki
so bile izvedene v razpisnem roku in izpolnjujejo vsaj enega od navedenih pogojev:
– so del celovitega programa prireditve z
daljšim obdobjem trajanja,
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– so sestavni del letnega koledarja prireditev in je javnost z njimi vnaprej seznanjena
v publikacijah in na drug ustrezen način,
– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino in ljudske običaje,
– zajemajo večje območje (celotno regijo),
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto občine,
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe občine,
– pomenijo oživitev mestnih jeder.
Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi v sklopu drugih prireditev
(npr. folklorni nastopi, razstave domačih in
umetnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki
vplivajo na turistični razvoj in promocijo krajev iz Občine Krško.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, kateri pripravljajo
turistične prireditve, ki so več kot 50% ali v
celoti soﬁnancirane iz drugih virov občinskega proračuna.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:
– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje,
– prireditve in sejmi lokalnega pomena.
Občina Krško bo soﬁnancirala prireditve
največ do 40% celotne vrednosti projekta na
osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi.
Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke
o vlagatelju.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. fotokopijo obvestila o identiﬁkaciji in
razvrstitvi dejavnosti za poslovni subjekt od
AJPES (oziroma Statističnega urada RS),
2. fotokopijo potrdila o registraciji (za
društva odločba o vpisu društva v register
društev, za krajevne skupnosti potrdilo o
registraciji od DURS),
3. izdelano poročilo za vsako prireditev
posebej:
– podroben opis prireditve, način izvedbe prireditve in datum izvedene prireditve,
– vrednost in cena celotne prireditve s
ﬁnančno konstrukcijo (razdelan stroškovnik
– odhodki) in predviden način zagotovitve
pokrivanja stroškov prireditve (prihodki),
4. dokazila o izvedenih delih (računi oziroma potrdila o plačilu itd.),
5. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega
razpisa; da so seznanjeni z merili za ocenjevanje vlog za dodeljevanje sredstev; da vse
navedbe, ki so podane v prijavi ustrezajo
dejanskemu stanju; da so vse kopije priloženih dokumentov k vlogi enake originalom;
da se strinjajo z določili vzorca pogodbe.
VIII. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev tričlanska
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan.
2. Vse pravočasno prispele popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del javnega
razpisa.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže.

in povezovanje turističnih društev v Občini
Krško in Posavju,
– organiziranje in izvajanje splošnih spomladanskih čistilnih akcij v kraju, ki ga pokriva TD,
– označevanje in urejanje kraja skozi vse
leto (turistična signalizacija in ostala turistična infrastruktura),
– urejanje in vzdrževanje pešpoti ter kolesarskih poti,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– predstavljanje naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev za turistične namene,
– vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva na
šolah ali v kraju delovanja TD,
– sodelovanja s KS in drugimi društvi
v kraju,
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
(predstavitev občine in društev na raznih
sejmih, razstavah in drugih prireditvah),
– oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe,
– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa.
Ravno tako ne sme društvo, ki so mu bila
odobrena sredstva iz naslova tega razpisa,
kandidirati z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna Občine
Krško.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva in turistična zveza na območju Občine
Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– da so registrirani kot turistično društvo
oziroma turistična zveza po Zakonu o društvih,
– da opravljajo dejavnost na neproﬁtni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo,
– da izvajajo organizirano redno turistično dejavnost.
4. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za soﬁnanciranje delovanja in aktivnosti Turistične občinske zveze Krško in turističnih društev je
5,500.000 SIT na proračunski postavki 5530
Soﬁnanciranje delovanja turističnih organizacij. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki
so sestavni del tega razpisa.
5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2005 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2005.
6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev:
Občinski turistični zvezi Krško in Turističnim društvom se izvedene aktivnosti,
opredeljene v točki 2 točkujejo. Razpoložljiv znesek se deli z vsoto vseh priznanih
točk in se tako izračuna vrednost točke.
Z vrednostjo točke pomnožimo število priznanih točk posameznemu društvu, kar
predstavlja znesek za odobritev nepovratnih sredstev.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Na podlagi predloga komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami.
IX. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
petka 15. 7. 2005 na naslov: Občina Krško,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ
14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj – javni
razpis za turistične prireditve".
Datum odpiranja vlog bo na Občini Krško
v roku petih dni od poteka roka za oddajo
vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v
roku 30 dni po izteku razpisnega roka s
sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so
odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva
vročitve sklepa vlagatelju na župana Občine
Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti
na Občino Krško. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine
Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, vsak dan v času
uradnih ur.
Občina Krško
Št. 333-01-2/2005 0403
Ob-16744/05
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B), določil Odloka o proračunu Občine Krško za
leto 2005 (Ur. l. RS, št. 42/04) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03) objavlja
Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za soﬁnanciranje programov Občinske
turistične zveze Krško in turističnih
društev v Občini Krško za leto 2005
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje izvedenih programov Občinske turistične
zveze Krško in turističnih društev v Občini
Krško za leto 2005, ki vsebujejo naslednje
aktivnosti:
– organizirane dejavnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva
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Vrednost posameznih kategorij:
– organizacijski program Občinske turistične zveze Krško
– organiziranje in izvajanje splošne spomladanske čistilne
akcije v krajih, ki jih pokrivajo TD
– označevanje in urejanje kraja skozi obdobje razpisa
(turistična signalizacija in ostala turistična infrastruktura)
– urejanja in vzdrževanja pešpoti in kolesarskih poti skozi
obdobje razpisa
– organizacija turističnih prireditev, ki trajajo tri dni in več
– organizacija turističnih prireditev, ki trajajo en dan
– organizacija turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur
– prireditev, ki jo turistično društvo ali Občinska turistična
zveza Krško soorganizira
– predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih
običajev za turistične namene
– delovanje turističnega podmladka na OŠ, ki ga pokriva
TD
– sodelovanje in koordinacija med društvi
– sodelovanje na raznih prireditvah in sejmih izven
Občine Krško
– oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe
– obveščanje krajanov o akcijah (plakati, obvestila in
tiskovine)
– ostalo v smislu pospeševanja turizma
7. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi.
Prijavni obrazec vsebuje naslednje podatke:
a) osnovne podatke o vlagatelju: naziv
in naslov vlagatelja, datum ustanovitve društva oziroma zveze, število članov društva
oziroma zveze, davčna številka, matična
številka, transakcijski račun društva, ime in
priimek predsednika društva, kontaktne osebe in telefon,
b) podatki o vsebini in ﬁnančno ovrednotenje posameznih programskih aktivnosti:
– opis posameznih programskih aktivnosti, ki so predmet tega razpisa,
– terminski plan izvajanja posameznih
aktivnosti iz programa (začetek in konec),
– obračunska vrednost programov z navedbo virov ﬁnanciranja.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. kopijo odločbe o vpisu društva v
register,
2. vsebinsko poročilo o delu društva
za leto 2004,
3. ﬁnančno poročilo za leto 2004 (prihodki, odhodki) ovrednoteno po posameznih aktivnostih,
4. program dela društva za leto
2005,
5. ﬁnančni načrt za program dela
društva za leto 2005 ovrednoten po posameznih aktivnostih, ki so predmet javnega
razpisa,
6. vsebinsko in ﬁnančno poročilo o že
izvedenih delih in aktivnostih TD do 31. 8.
2005,
7. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; da so seznanjeni z merili za
ocenjevanje vlog za dodeljevanje sredstev;
da vse navedbe, ki so podane v prijavi ustrezajo dejanskemu stanju; da so vse kopije priloženih dokumentov k vlogi enake originalom;
da se strinjajo z določili vzorca pogodbe.
8. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev tričlanska
komisija, ki jo imenuje župan.

500 točk/letno
300 točk/letno
50 točk/letno
50 točk/letno
100 točk/na prireditev
40 točk/na prireditev
20 točk/ na prireditev
10 točk/na prireditev
30 točk/na predstavitev
50 točk/letno
20 točk/letno
20 točk/sejem
30 točk/na vsako vrsto
propagandnega materiala
100 točk/letno
10 točk/letno

2. Vse pravočasno prispele vloge
bodo ocenjevane na podlagi meril, ki so
sestavni del razpisa.
3. Na podlagi predloga komisije župan s sklepom odloči o višini dodeljenih
sredstev.
4. Upravičencu bodo sredstva nakazana v roku 30 dni po podpisu pogodbe
obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka za izplačilo. Sredstva bodo
upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi
pogodbami.
5. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog
pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih
dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga,
ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo
dopolnili, se zavrže.
9. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu se zbirajo do ponedeljka 5. 9.
2005. Vloge pošljite na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj - javni
razpis za programe TD in OTZ".
Odpiranje vlog bo komisija opravila na
Občini Krško v roku petih dni od poteka
roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo
javno.
10. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v
roku 30 dni po izteku razpisnega roka s
sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so
odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva
vročitve sklepa vlagatelju na župana Občine

Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti
na Občino Krško. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
11. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine
Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, vsak dan v času
uradnih ur.
Občina Krško
Št. 36/2005
Ob-16745/05
Občina Pesnica na podlagi Pravilnika o
pospeševanju samozaposlovanja v Občini
Pesnica (MUV, št. 27/2004) in Odloka o proračunu Občine Pesnica za leto 2005 (MUV,
št. 7/2005) Občina Pesnica objavlja
razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje
samozaposlovanja v Občini Pesnica
Predmet razpisa in višina sredstev
Dodelitev sredstev soﬁnanciranja za samozaposlitve (za pokrivanje zagonskih stroškov za pričetek dejavnosti).
Skupni znesek razpoložljivih sredstev
2,0 mio SIT.
Znesek sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prosilec: do 300.000 SIT bruto.
Subvencije se bodo izplačale v skladu z
Zakonom o dohodnini (Ur. l. RS, št. 17/05).
Od bruto subvencije bo obračunana 25%
akontacija dohodnine.
Če sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale razpise.
Upravičenci
Fizične osebe, ki so bile prijavljene kot
registrirane brezposelne osebe pri Zavodu
RS za zaposlovanje, Območni službi Maribor, Urad za delo Pesnica, in so se oziroma
se bodo samozaposlile v obdobju od 1. 10.
2004 do 30. 9. 2005 kot samostojni podjetniki posamezniki, ki samostojno opravljajo
dejavnost ali kot ustanovitelji oziroma soustanovitelji gospodarske družbe in so v tej
družbi v rednem delovnem razmerju.
Pogoji razpisa
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– pred samozaposlitvijo morajo biti upravičenci prijavljeni kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi Maribor, Urad za delo
Pesnica,
– da opravljajo dejavnost na območju
Občine Pesnica (poslovni sedež in poslovni prostori morajo biti na območju Občine
Pesnica),
– da imajo stalno prebivališče na območju Občine Pesnica.
Sredstva za samozaposlovanje se bodo
dodeljevala za:
– proizvodne dejavnosti,
– obrt in storitve,
– turizem in gostinstvo,
– ostale gospodarske dejavnosti,
– ter za družbene dejavnosti.
Samozaposlitev mora trajati najmanj dve
leti.
Dokumentacija, ki jo mora upravičenec
priložiti k vlogi:
– dokazilo o opravljanju dejavnosti,
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– samostojni podjetnik posameznik: dokazilo o prijavi opravljanja dejavnosti pri
Davčni upravi RS, Davčni urad Maribor, izpostava Maribor (fotokopijo priglasitvenega
lista), fotokopijo obrtnega dovoljenja (če
opravljajo obrtno ali obrti podobno dejavnost),
– ustanovitelj oziroma soustanovitelj
družbe: izpisek iz sodnega registra in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (odločba Upravne enote
Pesnica),
– v primeru zaposlitve na področju družbenih dejavnosti: fotokopijo odločbe pristojnega ministrstva,
– dokazilo o stalnem prebivališču na območju Občine Pesnica (potrdilo Upravne
enote Pesnica),
– fotokopijo pogodbe o samozaposlitvi
ali povračilu stroškov plačila prispevkov,
sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje,
Območno službo Maribor, Urad za delo Pesnica, oziroma potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Maribor, Urada
za delo Pesnica, da je bil upravičenec, preden se je samozaposlil, prijavljen kot registrirana brezposelna oseba (če ni sklenil
niti pogodbe o samozaposlitvi, niti pogodbe
o povračilu prispevkov),
– fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje),
– poslovni načrt,
– izjavo o morebitni pridobitvi sredstev iz
drugih javnih virov za ta namen.
Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 9. 2005.
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti s
pripisom »Ne odpiraj, razpis za samozaposlitev« in z imenom ter naslovom pošiljatelja
na hrbtni strani je potrebno dostaviti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane
dokumentacije oziroma ne bo ustrezala razpisnim pogojem, bo prosilec pisno pozvan,
da dopolni vlogo v roku 30 dni. Če vloga v
predvidenem roku ne bo dopolnjena, je komisija ne bo obravnavala.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39a.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
02/65-42-346, Danica Haložan.
Občina Pesnica

– izobraževanje, usposabljanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna, založniška
in informacijska dejavnost na področju
športa,
– športne prireditve,
– delovanje društev, športnih zvez na
ravni lokalne skupnosti.
4. Izvajalci morajo v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen in na
spletni strani, navesti programe, s katerimi
se prijavljajo, njihov natančen opis, kraj in
urnik izvajanja programa, strokovni kader,
ki sodeluje pri programu. Društva in zavodi,
ki se prijavljajo z več različnimi programi,
podajo vloge za vsak program posebej. Izvajalci športnih dejavnosti lahko vlogo za
soﬁnanciranje športnih programov podajo
na obrazcih, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. Vlagatelji oddajo vlogo najkasneje do tridesetega dne po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, priporočeno na
naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen. Kuverta mora biti zaprta, na njej
pa jasno viden napis: »Ne odpiraj – razpis
Šport 2005«. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo obravnavala.
5. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju
športnih dejavnosti v občini Komen (Ur. l.
RS, št. 102/01). Odpiranje ponudb ne bo
javno. V primeru nepopolnih vlog, bo komisija vlagatelja pozvala, naj v roku petih dni
vlogo dopolni. V primeru, da vloga v tem
roku ne bo dopolnjena, bo izločena kot nepopolna. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni od datuma odpiranja
vlog. Z vlagatelji, katerim bodo dodeljena
sredstva za soﬁnanciranje športnih dejavnosti v Občini Komen, bodo sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju programov.
6. Vse dodatne informacije lahko dobite vsak delavnik med 8. in 13. uro na sedežu Občine Komen, pri Karin Jejčič, tel.
05/73-10-470.
Občina Komen

Št. 41412-05/05-1
Ob-16826/05
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99,
26/01, 110/02, 2/04, 7/04, 36/04) in 4. člena
Pravilnika o soﬁnanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v občini Komen (Ur. l.
RS, št. 19/03) Občina Komen objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za soﬁnanciranje
socialnih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Komen za leto 2005
1. Na razpis se lahko prijavijo nevladne,
neproﬁtne organizacije, združenja in zasebniki, ki izvajajo programe socialnih in humanitarnih dejavnosti na območju oziroma za
občane Občine Komen, ki:
– so registrirani in delujejo na področju
socialnih in humanitarnih dejavnosti,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo načrtovanih programov,
– imajo urejeno evidenco članstva in
ostalo dokumentacijo.

2. Soﬁnanciranje iz proračuna za leto
2005 je predvideno za izvajanje letnih programov in projektov oziroma delovanje
upravičencev.
3. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti
in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen in na
spletni strani.
4. Vloga mora prispeti na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, najpozneje
trideseti dan po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije. Kuverta
mora biti zaprta, z jasno vidnim napisom:
»Ne odpiraj – razpis Sociala 2005«. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
obravnavala.
5. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju
socialnih in humanitarnih dejavnosti v občini
Komen (Ur. l. RS, št. 19/03). Odpiranje ponudb ne bo javno. Nepopolne vloge bodo
zavrnjene. Vlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim
bodo odobrena sredstva za soﬁnanciranje
socialnih in humanitarnih dejavnosti, bodo
sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju programov.
6. Vse dodatne informacije dobite vsak
delavnik med 8. in 13. uro na sedežu Občine
Komen, pri Karin Jejčič, tel. 05/73-10-470.
Občina Komen
Št. 41412-04/05-1
Ob-16828/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika
o soﬁnanciranju športnih dejavnosti v Občini Komen (Ur. l. RS, št. 102/01), Občina
Komen objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za soﬁnanciranje
športnih dejavnosti v Občini Komen
za leto 2005
1. Na razpis za soﬁnanciranje športnih
programov se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanavljajo športna društva s sedežem na območju
Občine Komen,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
2. Izvajalci športnih programov morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Komen, oziroma
izvajajo športne dejavnosti za potrebe občanov Občine Komen na območju Občine
Komen,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– so registrirani za opravljanje športne
dejavnosti (velja za društva),
– imajo zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu.
3. Iz proračunskih sredstev se soﬁnancirajo naslednji programi:
Nacionalni program športa:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se s športom ukvarjajo zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– športna rekreacija,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,

Stran

Št. 41412-06/05-1
Ob-16830/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
in 5. člena Pravilnika o soﬁnanciranju kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v občini Komen (Ur. l. RS, št. 93/01) Občina Komen
objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za soﬁnanciranje
kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v
Občini Komen za leto 2005
1. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirani za področje
kulturne in ljubiteljske dejavnosti, ki:
– imajo sedež v Občini Komen oziroma
opravljajo dejavnost v Občini Komen,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
načrtovanih aktivnosti na področju kulturne
in ljubiteljske dejavnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost,
– imajo urejeno evidenco članstva.
2. Soﬁnanciranje iz proračuna za leto
2005 je predvideno za aktivnosti na lokalni,
medobčinski in republiški ravni, za vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih vrednot na področju knjižne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, ﬁlmske,
video dejavnosti in zbiranje in ohranjanje
ljudskega blaga, varstva naravne in kulturne
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dediščine, razstavne in knjižnične dejavnost
ter založništvo, kinematograﬁja, radio in TV
in na drugih področjih kulture.
3. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti
in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo,
ki je na voljo v sprejemni pisarni in na spletni
strani Občine Komen.
4. Vloga mora prispeti na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, najpozneje
trideseti dan po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije. Kuverta mora biti zaprta, z jasno vidim napisom:
»Ne odpiraj – razpis Kultura 2005«. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
obravnavala.
5. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju
kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v občini
Komen (Ur. l. RS, št. 93/01). Odpiranje ponudb ne bo javno. Nepopolne vloge bodo
zavrnjene. Vlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 15 dni od datuma
odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo
odobrena sredstva za soﬁnanciranje ljubiteljskih in kulturnih dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju programov.
6. Vse dodatne informacije dobite vsak
delavnik med 8. in 13. uro na sedežu Občine
Komen, pri Karin Jejčič, tel. 05/73-10-470.
Občina Komen
Št. 35001-0010/2005/187
Ob-16896/05
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 23/99, 52/01
in 76/02), 5. člena Odloka o oglaševanju in
plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota
(Ur. l. RS, št. 60/02) in 59. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), Mestna občina
Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za oglaševanje z
reklamnim in plakatnim stebrom v
Zvezni ulici v Murski Soboti
1. Predmet javnega razpisa je namestitev in oglaševanje z reklamnim in plakatnim
stebrom v Zvezni ulici v Murski Soboti, na
zemljišču parc. št. 1340/7 k.o. Murska Sobota.
2. Reklamni objekt, s katerim se izvaja
oglaševanje, je reklamni in plakatni steber,
ki bo nameščen na prezračevalni objekt Pokrajinske in študijske knjižnice. Izbrani ponudnik v svojem imenu in za svoj račun izdela in namesti reklamni in plakatni steber, z
njim oglašuje, skrbi za vzdrževanje ter izvaja
druge aktivnosti, določene s pogodbo.
3. Reklamni in plakatni steber mora biti
oblikovan v skladu z načrtom št. 01/2004,
01A/2004, ki ga je izdelal BARD, Biro za
arhitekturo in design d.o.o. iz Maribora, ter
tako, da je vsaj ½ oglasnega prostora namenjena informacijskemu delu, ki je rezerviran za Mestno občino Murska Sobota. Na
reklamnem delu oglasne površine izvajalec
oglašuje prosto, na informacijskem delu,
zagotovljenem za Mestno občino Murska
Sobota pa lahko ponudnik poleg rezervacije oglasne površine ponudi tudi izdelavo,
namestitev in sprotno ažuriranje informacij splošnega informativnega značaja, pomembnih za občane in turiste.
4. Pogodba o izvajanju oglaševanja se
sklene za obdobje petih let. Pričetek veljavnosti ter razlogi in načini za predčasno
prekinitev pogodbenega razmerja se določijo
z pogodbo. Reklamni in plakatni steber po-
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stane po preteku dogovorjenega časa v pogodbi, last Mestne občine Murska Sobota.
5. Izbrani izvajalec je dolžan za reklamni
objekt plačevati komunalno takso po tar. št.
2.3. tarife Odloka o komunalnih taksah v
Mestni občini Murska Sobota (Ur. l. RS, št.
34/96, 1/98, 76/01 in 78/04).
6. Ponudbo lahko da pravna oseba, ki je
registrirana za opravljanje dejavnosti oglaševanja ali samostojni podjetnik, ki opravlja
to dejavnost, ter zanjo izpolnjuje razpisane
pogoje.
7. Za objavo javnega razpisa in postopek
izbire najugodnejšega ponudnika se smiselno uporabljajo določila Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), ki se nanašajo na javno
zbiranje ponudb ter splošna načela javnega naročanja po zakonodaji, ki ureja področje javnega naročanja. Za postopkovna
vprašanja se subsidiarno uporablja Zakon o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04), za materialna
pa Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01
in 32/04).
8. O izbiri izvajalca na predlog komisije, se izda upravna odločba, na katero je
možna pritožba županu mestne občine in
druga pravna sredstva v skladu z Zakonom
o splošnem upravnem postopku. Pri izbiri
izvajalca bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki vsebujejo
vse zahtevane priloge. Izbrani izvajalec je
dolžan pogodbo skleniti v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe.
9. Začeti postopek se lahko kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi.
10. Rok za prijavo na razpis je 12. julij
2005 do 11. ure. Prijava na razpis se pošlje
s povratnico ali izroči osebno v vložišče na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zapečateni kuverti, na kateri sta vidna identiﬁkacija
ponudnika ter napis: »Razpis – Reklamni in
plakatni steber – Ne odpiraj!«.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
11.1. integralno besedilo sklepa o javnem razpisu,
11.2. osnutek pogodbe (ki se po dogovoru z izbranim ponudnikom uskladi, ponudnik
lahko predlaga določene ugodnosti oziroma
poda svoje predloge za ureditev pogodbenega razmerja);
11.3. ponudbo:
– podatki o ponudniku,
– tehnično rešitev reklamnega in plakatnega stebra,
– način zagotovitve, izdelavo, namestitev in sprotno ažuriranje sporočil na informativnem delu oglasne površine,
– reference: število že postavljenih podobnih reklamnih objektov, ki vključujejo tudi
informacijska obvestila,
– druge morebitne elemente ponudbe, ki
so lahko predmet usklajevanja pri sklepanju
pogodbe in za Mestno občino Murska Sobota niso obvezni;
11.4. izjave in potrdila, ki morajo biti priložene ponudbi v originalu, podpisane in
žigosane:
1. kopije dokumentov o registraciji ali
priglasitveni list,
2. izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
3. potrdilo pristojnega davčnega urada, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi,

4. dokazilo, da razpolaga z zadostnim
številom strokovnega kadra za učinkovito
opravljanje dejavnosti,
5. dokazilo, da je ustrezno tehnično
usposobljen za izvajanje dejavnosti.
12. Interesenti lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo osebno vsak delavnik v
uradnem času po predhodni telefonski najavi na Oddelku za infrastrukturo, okolje in
prostor ter gospodarske javne službe (Milena Vöröš, tel. 02/525-16-30), kjer so na
voljo tudi dodatne informacije. Razpisna
dokumentacija je dosegljiva tudi na internetni strani Mestne občine Murska Sobota:
www.murska-sobota.si.
13. Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo izpolnjeval in sprejemal razpisne pogoje in katerega ponudba bo najvišje
ocenjena.
Merila za ocenitev ponudb:
1. zagotovitev (rezervacija), izdelava,
namestitev in sprotno ažuriranje sporočil informacijskega značaja na informativnem
delu stebra: 60%,
2. kakovost in ustreznost reklamnega
in plakatnega stebra ter plakatne površine:
30%,
3. reference: 10%.
14. Javno odpiranje ponudb bo 12. 7.
2005 ob 12. uri v sejni sobi urada župana,
Kardoševa 2, 1.nadstropje.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-16900/05
Občina Postojna objavlja
javni razpis
za oddajo proﬁtnih stanovanj v najem
I. Predmet razpisa:
A. enoinpolsobno stanovanje v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Ul. Vilka Kledeta 7 v Postojni, v izmeri 52,20 m2.
II. Pogoji najema: stanovanje je vseljivo
takoj in se oddaja za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa
jo je potrebno pred vselitvijo. Varščina se po
poteku najemnega razmerja najemniku vrne.
III. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec junij 2005 znaša 41.000
SIT. Najemnina je vezana na EURO in se
usklajuje na enak način kot neproﬁtne najemnine.
IV. Druga določila: interesenti za najem
stanovanja morajo poleg podatkov o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale
stanovanje in višini ponujene mesečne najemnine, vlogi predložiti še potrdilo o izplačanih zadnjih treh bruto plačah zase in za vse
bodoče uporabnike.
V. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bodo
pri oddaji upoštevani kriteriji: višina ponujene najemnine, materialno stanje vlagatelja
in bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z
njim uporabljali stanovanje, stalno prebivališče na območju Občine Postojna.
VI. Oddaja vloge
Vlogo lahko prosilci dvignejo v sprejemno informacijski pisarni Občine Postojna.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno torka, 28. 6. 2005 do 11. ure na
naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230
Postojna (razpis proﬁtna).
V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje
vloga za pravočasno, kolikor je oddana kot
priporočena dne 28. 6. 2005.
Za določitev seznama upravičencev
bodo upoštevane le popolne pisne vloge.
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Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa
dopolni v 5 dneh po ustnem ali pisnem obvestilu, sicer se te vloge kot nepopolne ne
obravnavajo.
Občina Postojna si pridržuje pravico, da
najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
Informacije dobite na tel. 728-07-00, kontaktna oseba: Karmen Berra Gulje.
Občina Postojna

– reference o dosedanjem delu s populacijo, kateri je namenjena storitev,
– druge morebitne ugodnosti in storitve,
ki jih koncesionar nudi uporabnikom,
– načrt zaposlovanja kadra iz Občine
Vodice.
14. Pri ocenjevanju ponudb se bodo kriteriji upoštevali v naslednjem razmerju:
– cena storitve 70% (cena urne postavke
– efektivna ura),
– kvaliteta programa dela 15%,
– reference 5%,
– načrt zaposlovanja kadra iz občine
5%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi koncesionar 5%.
15. Rok za izbiro med ponudbami: v 30
dneh po poteku roka za prijavo na javni
razpis.
16. Na podlagi presoje popolnih ponudb
vlog in pridobitvi in upoštevanju mnenja Socialne zbornice Slovenije komisija najkasneje v roku 60 dni pripravi predlog o podelitvi
koncesije.
17. Občinska uprava Občine Vodice pa
na predlog komisije izda najugodnejšemu
ponudniku odločbo o podelitvi koncesije.
18. S koncesionarjem sklene Občina Vodice koncesijsko pogodbo.
19. Okvirna vrednost naročila je
12,000.000 SIT.
20. Rok za prijavo na javni razpis: 22. 7.
2005 do 14. ure na naslov koncedenta (naročnika): Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice, ne glede na način prinosa.
21. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 7. 2005 ob 15. uri v sejni sobi Občine
Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
22. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
30. 11. 2005, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je do 31. 8. 2005.
23. Za prijavo na razpis je potrebno dvigniti razpisno dokumentacijo, in sicer na naslovu: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217
Vodice, v času uradnih ur (ponedeljek in
petek od 10.30 do 12. ure, sreda od 10.30
do 12. ure in od 14. do 17. ure).
24. Za razpisno dokumentacijo je treba
plačati stroške priprave v višini 10.000 SIT.
Stroške ponudniki poravnajo z nakazilom
na transakcijski račun 01338-0100000609,
Občina Vodice, namen nakazila: razpisna
dokumentacija – koncesija pomoč na domu,
sklic na št. 311-714199.
Prijave na javni razpis se pošljejo v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, s pripisom – Prijava
za koncesijo pomoč na domu – Ne odpiraj!
22. Za dodatne informacije pokličite na
tel. 01/833-26-18 (Lilijana Djerkovič).
Občina Vodice

Št. 152-05-001/05-002
Ob-16901/05
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno
besedilo), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS,
št. 52/95 in 125/04), Pravilnika o koncesijah
na področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št.
72/04), Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo),
Odloka o organiziranju pomoči družini na
domu in merilih za plačilo storitev v Občini
Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št.
15/04, 3/05), Odloka o pogojih in postopkih
za podeljevanje in prenehanje koncesije za
opravljanje javne službe pomoči na domu
(Uradno glasilo Občine Vodice, št. 15/04 in
3/05) župan Občine Vodice objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
službe pomoči na domu v Občini Vodice
1. Koncedent: Občina Vodice.
2. Predmet koncesije: pomoč družini na
domu – socialna oskrba na domu.
Opis storitve: gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč
pri ohranjanju socialnih stikov.
3. Obseg storitve: neposredno izvajanje
storitve na upravičenca traja povprečno do
4 ure dnevno oziroma do 20 ur tedensko
(6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. RS, št.
52/95, 2/98, 19/99).
4. Začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela s
prvim dnem naslednjega meseca po podpisu pogodbe.
5. Koncesijsko razmerje se bo sklenilo
za dobo 10 let z možnostjo podaljšanja.
6. Krajevno območje koncesije: razpisuje
se za območje Občine Vodice.
7. Število koncesij: koncesija se podeli
enemu koncesionarju.
8. Uporabniki storitev: navedeni so v 6.
členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št.
52/95, 2/98, 19/99 in 127/03).
9. Viri ﬁnanciranja: občinski proračun,
uporabniki storitev in sredstva, ki jih koncesionar pridobi z aktivno politiko zaposlovanja.
10. Način plačila za opravljene storitve:
se uredi s koncesijsko pogodbo. Koncedent
bo za opravljene storitve zagotovil plačilo
na podlagi mesečne fakture, ki jo bo koncesionar izstavil do 10. v mesecu za pretekli
mesec. Plačilo bo izvršeno v 30 dneh od
prejema fakture.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: je lahko pravna ali ﬁzična oseba registrirana v RS, ki izpolnjuje pogoje iz 7. člena
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 72/04) in pogoje,
določene v Odloku o pogojih in postopkih
za podeljevanje in prenehanje koncesije za
opravljanje službe pomoči na domu (Uradno
glasilo Občine Vodice, št. 15/04).
Pravna oseba mora izpolnjevati pogoj,
ki ga predpisuje 60. člen, ﬁzična oseba pa

pogoj, ki ga določata 65. in 66. člen Zakona
o socialnem varstvu – uradno prečiščeno
besedilo (Ur. l. RS, št. 36/04).
Koncesionar mora za opravljanje dejavnosti izpolnjevati pogoj, ki ga določa Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95 in
125/04).
Koncesionar mora dokazati, da bo na
dan sklenitve koncesijske pogodbe zaposloval zadostno število strokovnih delavcev in
strokovnih sodelavcev, ki morajo izpolnjevati
pogoje iz 69., 70. in 72. člena Zakona o socialnem varstvu.
Delovno razmerje zaposlenih se mora
urejati v skladu s kolektivno pogodbo, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene
s področja socialnega varstva.
Koncesionar mora imeti izdelan podroben program dela za izvajanje storitev, ki je
predmet koncesije, iz katerega bo razvidno,
da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve.
12. Vrsta dokazil, ki jih mora predložiti
ponudnik:
– prijavo,
– dokazilo sodišča, ali drugega pristojnega organa o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 3 mesecev,
– odločbo ministra, pristojnega za socialno varstvo, o izpolnjevanju pogojev iz 60.
člena, oziroma odločbo v skladu s 66. členom Zakona o socialnem varstvu,
– eno bianco menico za resnost ponudbe in eno bianco menico za kvalitetno izvedbo pogodbenih obveznosti, z menično izjavo
in pooblastilom za vnovčenje,
– organizacijska shema prijavitelja s prikazanimi kadri in dokazili o njihovi izobrazbi
in predpisi, ki predpisujejo pogoje za delo,
– program dela za najmanj 10 let, po katerem bo izvajal storitve in iz katerega je razviden obseg storitev (število uporabnikov v
programu) ciljna populacija, oblika in obseg
izvajanja storitve ter metode dela,
– strokovne reference s področja razpisane koncesije,
– struktura in izračun cene storitve pomoči na domu (urna postavka – efektivna
ura) v skladu s predpisano metodologijo za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
– izjava pod materialno in kazensko odgovornostjo ponudnika o poslovni ustreznosti,
a) ni v stečajnem postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
b) ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,
c) v zadnjih petih letih mu ni bila izdana
pravnomočna odločba za kazniva dejanja
povezana s poslovanjem,
d) v preteklih treh letih pred vložitvijo ponudbe vodilni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
e) je ﬁnančno in poslovno sposoben za
izvajanje socialno varstvene dejavnosti pomoč družini na domu v skladu z drugim
odstavkom 8. člena Pravilnika o koncesijah
na področju socialnega varstva (Ur. l. RS,
št. 72/04).
13. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena storitve (urna postavka – efektivna ura / v skladu z 9. členom Odloka o
organiziranju pomoči na domu in merilih za
plačilo storitev v Občini Vodice),
– kvaliteta in realnost predloženega programa dela za najmanj 10 let glede izvajanja
storitev z vidika kadrov, organizacije dela,
tehničnih pogojev in metod dela,

Stran

Št. 02501-2/2005
Ob-16980/05
Na podlagi 36. člena Statuta Občine Sežana (Ur. l. RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in
40/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 108/04), na
podlagi določil Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 18/05) in
sprejetih določil na seji komisije dne 9. 4.
2005 objavlja Občina Sežana
javni razpis
za soﬁnanciranje programov društev in
zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v
vojnah za Slovenijo
(v nadaljevanju: razpis)
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1. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje ﬁnančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 2005, postavka 1020
namenjena za soﬁnanciranje programov
društev s področja: udeležencev NOB, društva TIGR, območnega združenje veteranov vojne za Slovenijo in zveze rezervnih
častnikov.
2. Pravna podlaga: Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 108/04) in Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 18/05).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– imajo sedež v Občini Sežana,
– da program omogoča vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire ﬁnanciranja,
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2005,
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa,
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za
področje, ki je predmet razpisa.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo
obravnavala.
5. Višina razpisanih sredstev znaša
2,575.000 SIT.
6. Društva se prijavijo na razpis na obrazcu "Prijava na javni razpis za soﬁnanciranje programov udeležencev NOB, društva
TIGR, območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo in zveze rezervnih častnikov
v Občini Sežana za leto 2005" in priložijo
vse zahtevane priloge, ki so navedene v
obrazcu prijave.
Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje:
javni razpis, obrazec za prijavo na razpis
in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni
pisarni Občine Sežana v sobi št. 10, pri Niki
Korošec vsak delavnik. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Bojani
Kermolj v sobi št. 66. Razpis in obrazci so
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si.
7. Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva te objave.
8. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis
– programi negovanja tradicij izoblikovanih
v vojnah na območju Slovenije«. Na hrbtni
strani mora biti označen pošiljatelj.
9. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa in pripravila izbor izbranih društev na
podlagi javnega razpisa. Odpiranje vlog ne
bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem
roku, se zavržejo.
10. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na
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seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Št. 74-21
Ob-16895/05
Mestna občina Maribor, ki jo na podlagi
javnega pooblastila zastopa Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor, objavlja
javni razpis
za ustanovitev stavbne pravice kot
posebne pravice uporabe za gradnjo
podzemne garaže Trg svobode
1. Predmet ustanovitve stavbne pravice
so naslednje nepremičnine: parc. št. 1342/1
v izmeri 3.631 m2, parc. št. 1.342/2 v izmeri
308 m2, parc. št. 1343 v izmeri 1.116 m2 vse
k.o. Maribor grad.
Nepremičnine so na območju Trga svobode v Mariboru. Na zemljiški parceli parc.
št. 1342/2 k.o. Maribor grad stoji osrednji
spomenik NOB (vpisan v Register kulturne
dediščine pod št. EŠD 15447).
2. Pravna podlaga:
Zakon o urejanju prostora (ZUREP-1, Ur.
l. RS, št. 110/02 (8/03 – popr.), 58/03), Zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1, Ur. l.
RS št. 36/04), Stvarnopravni zakonik (SPZ,
Ur. l. RS št. 87/02), Zakon o javnih ﬁnancah
(ZJF, Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03), sklep 13. redne seje Mestnega sveta
mestne občine Maribor, dne 5. 2. 2004, Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje starega mestnega jedra v Mariboru
(MUV, št. 1/02, 24/04), Prometno-tehnični
pogoji gradnje podzemne garaže pod Trgom
svobode v Mariboru, ZUM d.o.o. št. 23/04.
3. Namen javnega razpisa:
Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljiških parcel pod
Trgom svobode, kjer je predvidena gradnja
podzemne garaže v treh etažah, s ca. 400
parkirnih mest.
Stavbna pravica kot posebna pravica
uporabe se ustanovi za dobo 50 let.
4. Vrednost nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi
uspeli ponudnik:
Izhodiščna ocenjena vrednost nadomestila za stavbno pravico je 97,48 EUR/m2
zemljišča, kar je skupaj za 5055 m2 zemljišča 492.761,40 EUR. Nadomestilo za stavbno pravico se preračunano v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve pogodbe. V nadomestilu za
stavbno pravico ni zajet 20% DDV.
Uspelega ponudnika bremenijo še:
– podjemanje spomenika NOB, v skladu
s projektno dokumentacijo Gradis, Biro za
projektiranje Maribor d.o.o.,
– sanacija osrednjega spomenika NOB,
v skladu s projektno dokumentacijo Gradis,
Biro za projektiranje Maribor d.o.o.,
– prestavitev Svetozarevskega kanalizacijskega kolektorja in prestavitev vseh drugih prizadetih komunalnih vodov,
– vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo
tehnične in upravne dokumentacije, ki so
vezani na izgradnjo podzemne garaže in dovozov in izvozov v/iz podzemne garaže.
5. Komunalni prispevek znaša 30,27
EUR/m2, kar je skupaj za 5055 m2 zemljišča
153.014,85 EUR. Uspeli ponudnik bo moral namesto plačila komunalnega prispevka urediti Trg svobode v skladu s tehnično

dokumentacijo, ki jo bo zagotovila Mestna
občina Maribor. Za zavarovanje navedenih
del bo ponudnik moral predložiti bančno garancijo.
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ob prijavi na razpis:
– izpolniti mora ponudbo, predložiti zahtevana dokazila, izpolnjene ter podpisane
izjave in paraﬁran predlog pogodbe, kot to
določa razpisna dokumentacija,
– plačati varščino v višini 10% od izhodiščne vrednosti nadomestila za stavbno pravico na TRR št. 04515-0000651184
»Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči« in predložiti ustrezno dokazilo.
Varščina se bo uspelemu ponudniku vračunala kot del že plačanega nadomestila,
neuspelemu ponudniku pa bo brezobrestno
vrnjena v treh dneh po dokončni izbiri ponudnika,
– zagotoviti mora veljavnost ponudbe do
30. 11. 2005,
– zagotoviti mora, da bo končal z gradnjo podzemne garaže najkasneje v dveh
letih po pridobitvi dokončnega gradbenega
dovoljenja.
7. Informacije in razpisna dokumentacija:
Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/22-01-422 ali 02/22-01-426, Irena Železnik, elektronski pošti (e-mail) irena.zeleznik@jp-gsz-mb.si.
Cena razpisne dokumentacije je 15.000
SIT z vključenim 20% DDV. Razpisno dokumentacijo je potrebno pred dvigom plačati
na TRR št. 04515-0000651184 »Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči«. S potrdilom o plačilu se le ta dvigne na
sedežu Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, Grajska ul. 7, Maribor,
vsak delovni dan med 8 in 12 uro.
8. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudniki morajo ponudbe oddati do torka, 16. 8. 2005, do 9. ure na naslov: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči, Grajska ulica 7, 2000 Maribor, z
oznako »Ne odpiraj – Ponudba« z navedbo »Stavbna pravica za gradnjo podzemne
garaže Trg svobode«. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
Nepravočasne ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
9. Pogoji javnega odpiranja ponudb: na
javnem odpiranju ponudb lahko sodelujejo
osebe s pooblastili ali zakoniti zastopniki.
Javno odpiranje ponudb bo v torek, 16. 8.
2005, ob 10 uri, v prostorih Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, v
Mariboru, Grajska ulica 7, III. nadstropje.
10. Merilo za izbor:
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujeno nadomestilo za
stavbno pravico.
S ponudnikom, ki bo ponudil najvišje nadomestilo, bo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči sklenilo pogodbo
o ustanovitvi stavbne pravice kot posebne
pravice uporabe v 8 dneh po dokončnem
sklepu Komisije za izvedbo in nadzor prodaje in nakupov stavbnih zemljišč. Nadomestilo za stavbno pravico z 20% DDV bo
moral uspeli ponudnik plačati najkasneje v
30 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe.
11. Drugi pogoji: kolikor bo Komisija za
izvedbo in nadzor prodaje in nakupov stavbnih zemljišč ocenila, da bi lahko dosegla
boljše pogoje za dodelitev stavbne pravice,
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Št.

ali da ponudbe ne izpolnjujejo v celoti razpisnih pogojev, lahko med ponudniki opravi
pogajanja.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.

Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel.
02/564-38-88, kontaktna oseba Andrej Subašič, za 3. točko pa Igor Pivec. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občine Gornja Radgona

Ob-16906/05
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 45., 46. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št.
12/03) in 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja
Radgona (Ur. l. RS, št. 67/01), Programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
I. Predmet prodaje:
1. Zemljišče v Vratji vasi (pri kapelici) v
izmeri 1.118 m2, parc. št. 473/4 k.o. Vratja
vas, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 503.100 SIT.
2. Zemljišče v Segovcih (pri Bradaču),
v izmeri 1.801 m2, parc. št. 547/2, k.o. Segovci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 3,234.524 SIT.
3. Zemljišča v Industrijski coni Mele, parc.
št. 91/3, 92/8, 91/4, 92/10, 91/5, 92/7, 92/9,
92/11, 92/2, 92/1, 101, 97/2, 100, 103/3,
103/15 in 103/19, vse k.o. Črešnjevci ter
parc. št. 485/6 in 485/7, obe k.o. Mele, v
skupni izmeri 24.016 m2, za izhodiščno ceno
50,238.590 SIT. Nepremičnine iz te točke se
prodajajo skupaj kot en sklop. Na zemljiščih
se lahko gradijo objekti za opravljanje gospodarskih dejavnosti. Zemljišča so delno
komunalno opremljena.
4. Poslovno-stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni, v izmeri
318 m2 s pripadajočim dvoriščem v velikosti
186 m2 in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o.
Gornja Radgona, komunalno opremljeno,
za izhodiščno ceno 12,846.627,86 SIT. Po
zemljišču poteka dostopna pot do t.i. Fidlerjeve kleti, ki jo uporablja podjetje Radgonske gorice d.d. iz Gornje Radgone. Služnost
dostopa se po odprodaji ohrani, kar se uredi v kupoprodajni pogodbi. Poslovno-stanovanjskega objekta ni možno porušiti, ampak
je dovoljena le rekonstrukcija in prenova
objekta, prednja stran objekta gledano iz
Jurkovičeve ulice pa mora zadržati sedanji
zunanji videz.
5. Zemljišče v Lutvercih (pri Teršeku),
v izmeri 827 m2, parc. št. 38, k.o. Lutverci,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 1,193.617,98 SIT.
6. Zemljišče na Grajskem hribu v Gornji
Radgoni (pri Golarju), v izmeri 1.264 m2,
parc. št. 439/1, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
2,113.408 SIT.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa
davka na promet nepremičnin ali DDV za
zemljišča iz točke 1, 2, 3, 5 in 6 komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave
komunalnih naprav in ostale infrastrukture,
plačila priključitve na vodovodno omrežje,
kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo ﬁzične in pravne osebe pod naslednjimi
pogoji:

– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na podračun pri UJP št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– v ponudbi za zemljišče iz 3. točke tega
razpisa mora biti navedena predvidena površina in namembnost objekta na parceli,
dejavnost za katero se bo bodoči objekt
uporabljal, število zaposlenih v objektu ter
predvideni pričetek obratovanja objekta.
Kupec je dolžan na zemljišču iz 3. točke
razpisa v roku dveh let od podpisa pogodbe pričeti z investicijo. Kupec, ki ne prične
investicije v prej navedenem roku, ne sme
prodati zemljišča iz tega razpisa drugemu.
Kupljeno zemljišče mora prodati občini v
roku 60 dni po poteku roka za pričetek investicije, po ceni, po kateri ga je kupil od občine. V tem primeru je kupec tudi zavezanec
za plačilo DDV,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe
v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno od izhodiščne, razen za 3. točko, kjer se bodo poleg
cene upoštevali še drugi kriteriji (predvidena
namembnost objekta, rok izgradnje, število
zaposlenih v objektu in velikost objekta).
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 4. 7. 2005
do 15. ure na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona, oznako: »Javni razpis – Ponudba
za odkup – Ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s
sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerikolim ponudnikom sklene pogodbo o
prodaji.
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Javne dražbe
Ob-16734/05
Stečajni upravitelj IR Inženiring, podjetje
za izvedbo, trženje in inženiring d.o.o. – v
stečaju, Cesta krških žrtev 53, Krško, objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Krškem opr. št. St
19/2003 z dne 26. 5. 2005 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin (stanovanje),
ki bo 8. 7. 2005 ob 14. uri v sobi IV/II na
Okrožnem sodišču v Krškem.
I. Predmet prodaje je dvosobno stanovanje št. 19/IV, na Cankarjevi 3, Krško, v
bruto izmeri 56,52 m2, ni etažno urejeno,
zasedeno, za izklicno ceno 3,896.076 SIT
ter solastniški delež skupnih površin, vse
po cenilnem elaboratu z dne 9. 7. 2004. ZK
stanje ni urejeno.
II. Prodajni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse pravne in ﬁzične osebe skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen oseb,
ki ne morejo biti kupci, v skladu z določbo
153. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Pravne in ﬁzične osebe
se morajo izkazati z overjenim izpiskom iz
sodnega registra oziroma s potrdilom o državljanstvu. Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih
oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno
pooblastilo, ﬁzična oseba pa se izkaže z
osebnim dokumentom.
Vsak ponudnik je dolžan najkasneje do dražbe vplačati na transakcijski račun stečajnega dolžnika pri SKB d.d., št.
03158-1000262713 varščino v višini 10%
izklicne cene s pripisom »za javno dražbo«
in se s potrdilom o vplačani varščini izkazati
pred začetkom dražbe.
S plačilom varščine sprejme ponudnik obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa ponudnika od javne dražbe že vplačana varščina zapade v korist stečajne mase.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelemu ponudniku
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
javni dražbi.
Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo
o nakupu premoženja s stečajnim upraviteljem v roku 8 dni po javni dražbi in kupnino
plačati v roku 15 dni po podpisu pogodbe.
Če je dogovorjeni rok za plačilo kupnine
daljši od petnajst dni, je kupec dolžan zavarovati plačilo kupnine s predložitvijo nepreklicne bančne garancije domače banke
na prvi poziv.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153.
člena ZPPSL ali poda izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva
in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 153. člena ZPPSL.
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Če uspeli ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal celotne kupnine oziroma zagotovil zavarovanja in nato kupnino plačal v
določenem roku, bo prodaja razveljavljena,
varščina pa ne bo vrnjena.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odobritve in potrdila za
sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin
skladno z obstoječo zakonodajo.
Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se
zaračunajo izbranemu ponudniku dodatno,
in sicer na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98)
in Zakona o davku na promet nepremičnin
(Uradni list RS, št. 57/99). Vse dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva mora
plačati kupec.
Kupec pridobi premoženje v last in posest po plačilu celotne kupnine.
Prodaja se po načelu videno–kupljeno.
Ogled premoženja je mogoč po objavi teh pogojev po predhodnem dogovoru
s stečajnim upraviteljem oziroma njegovim
pooblaščencem (tel. 051/357-355).
III. Pravila javne dražbe
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in
to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pisno pooblastilo.
4. Za predmet prodaje lahko dražitelj
dvigne ceno za najmanjši znesek 100.000
SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (154/I. člena
ZPPSL).
IR Inženiring d.o.o. Krško – v stečaju
Jožef Patty
stečajni upravitelj
Št. 6-01-465-12-23/2005
Ob-16857/05
Občina Vrhnika na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
30/02), Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št.
99/99, 39/00, 36/01), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in Sklepa Občinskega sveta
občine Vrhnika št. 1/02-403-02-1/04 z dne
1. 6. 2005 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel.
01/755-54-40, faks 01/750-51-58.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
3. Opis predmeta prodaje:
a) Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče za proizvodno, obrtno in servisno dejavnost, na območju katerega je predvideno urejanje z lokacijskim načrtom:
– parc. št. 2710/3, travnik v izmeri
3.961 m2, k.o. Vrhnika.
b) Izklicna cena zemljišča je 18,990.000
SIT. V izhodiščni ceni ni zajet DDV. Celotna vrednost zemljišča z vključenim DDV
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znaša 22,788.000 SIT, od tega znaša DDV
3,798.000 SIT.
c) Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
d) V izhodiščni ceni ni zajet strošek komunalnega prispevka, ki ga je dolžan graditelj plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino poravna kupec na transakcijski
račun Občine Vrhnika št. 01340-0100001093
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
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, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi
lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine
in stroškov, povezanih s prodajnim poslom.
5. Kavcija: interesenti so dolžni najkasneje 1 uro pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 50% izklicne cene na
transakcijski račun Občine Vrhnika št.
01340-0100001093, s pripisom »Za javno
dražbo«. Najugodnejšemu dražitelju bo kavcija brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim
dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo
kavcija brezobrestno vrnjena v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne osebe, ki se pravočasno prijavijo, tako da:
– plačajo kavcijo in predložijo dokazilo
o plačilu;
– predložijo izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni;
– predložijo identiﬁkacijsko številko za
DDV;
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se
javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila kavcije;
– predložijo potrdilo, da imajo najmanj
10 zaposlenih;
– predložijo poslovni načrt.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije izločeni iz
postopka pred začetkom dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 5. 7. 2005
v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, z začetkom ob 11. uri.
Ponudniki morajo osebno ali po pošti na
Občino Vrhnika posredovati prijavo za udeležbo na dražbi najkasneje do 5. 7. 2005 do
10. ure na naslov organizatorja, v vložišču,
Tržaška 1, Vrhnika.
8. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno.
Vse stroške in dajatve v zvezi s pravnim
poslom nosi kupec. Na dražbi uspe dražitelj,
ki je ponudil najvišjo ceno. Dražba je končana, ko je dražitelj trikrat izklical isto najvišjo
ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen
zapisnik o poteku javne dražbe.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik obdrži njegovo kavcijo.
Komisija za vodenje javne dražbe lahko s
soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi, uspeli
dražitelj pa nima pravice do odškodnine.

9. Informacije: vse dodatne informacije in
pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko zainteresirani dobijo na Občini Vrhnika, Oddelek
za okolje, prostor in komunalo, kontaktna
oseba: Irena Čeč, tel. 01/755-54-42, e-mail:
irena.cec@vrhnika.si.
Občina Vrhnika

Razpisi delovnih
mest
Ob-16729/05
Glasbena šola Radovljica razpisuje za
šolsko leto 2005/2006 naslednja prosta delovna mesta:
– učitelja kitare – za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom,
– učitelja nauka o glasbi in pripravnice – za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
– hišnik čistilec – za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom (začetek dela
4. 8. 2005),
– učitelja saksofona – za nedoločen
čas, s skrajšanim delovnim časom,
– učitelja solopetja – za nedoločen
čas, s skrajšanim delovnim časom.
Začetek dela je 1. september 2005.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje
v skladu z določili ZOFVI (Ur. l. RS, št.
12/96 in 23/96, 115/03) in Odredbe o smeri
strokovne izobrazbe za strokovne delavce
v glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 43/00 in
95/02).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite na naslov šole v 8 dneh po objavi
razpisa.
Prijavljene kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku.
Glasbena šola Radovljica
Št. 111-02-20/2005/1
Ob-16730/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za davčni in carinski sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik ali univerzitetni diplomirani ekonomist;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv);
– znanje angleškega ali nemškega ali
francoskega jezika.
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.
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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);
– potrdilo o znanju angleškega ali nemškega ali francoskega jezika (tj. opravljeni
izpit iz navedenega jezika v okviru programa
do- ali podiplomskega študija ali jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni
instituciji – šola tujega jezika ali opravljeno
večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku ali večkratna udeležba na strokovnih
srečanjih, na katerih ste aktivno uporabljali
angleški jezik).
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 se bo opravljalo v
uradnih prostorih Sektorja za davčni in carinski sistem Ministrstva za ﬁnance. Delo
na delovnem mestu se opravlja v nazivu
svetovalec II in I.
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. 111-02-20/2005 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

da nisem obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da
zaradi naštetih dejanj nisem v kazenskem
postopku«. Glede te izjave bo moral izbrani kandidat predložiti potrdilo Ministrstva
za pravosodje o nekaznovanosti in potrdilo
pristojnega sodišča, da ni v kazenskem
postopku,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Za čas opravljanja dela na delovnem mestu višji paznik – vodja izmene se javnega
uslužbenca obvezno vključi v dodatno pokojninsko zavarovanje.
Delovno razmerje bo izbrani kandidat
sklenil za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Delo bo opravljal na sedežu ZPKZ
Dob pri Mirni in na terenu. Izbrani kandidat
bo moral v 6 mesecih po sprejemu v delovno razmerje opraviti strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. l.
RS, št. 22/00 in nasl.), ki vključuje tudi strokovni izpit iz upravnega postopka.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj v osmih dneh po
objavi na naš naslov s pripisom »Javni natečaj«. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v petnajstih dneh po opravljenem postopku.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 07/304-70-10, int. 223 (Ivica Vitez od
8. do 15. ure).
Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni

Št. 10102-9/2005-1/3
Ob-16731/05
Občina Kamnik objavlja javni natečaj za
zaposlitev
inšpektorja.
Naloge inšpektorja se lahko opravljajo v
nazivih: »inšpektor III; II; I«.
Kandidati morajo splošnih pogojev, ki jih
določajo predpisi s področja delovnega prava in pogojev iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene, pravne ali druge smeri,
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– imeti opravljen državni izpit iz javne
uprave,
– imeti opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
– aktivno obvladati uradni jezik,
– imeti osnovna računalniška znanja,
– imeti vozniški izpit B-kategorije.
Če oseba še nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v
roku 1 leta od imenovanja v naziv. Če oseba
še nima strokovnega izpita za inšpektorja,
ga mora opraviti v enem letu od dneva imenovanja za inšpektorja; imeti pa mora strokovni izpit iz upravnega postopka.

K pisni prijavi z življenjepisom je potrebno predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome o strokovni izobrazbi,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga ima),
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (če ga ima),
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če
oseba še nima izpita za inšpektorja),
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah (fotokopijo delovne knjižice),
– izjavo, da je oseba državljan RS; da
ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev ter da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja (dokazila
bo izbrani kandidat predložil pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi),
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in s 6-mesečnim poskusnim delom.
Rok za vložitev prijav je 8 dni od dneva
objave na naslov: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »Ne odpiraj
– prijava na javni natečaj – inšpektor«.
Kandidati bodo o izidu natečaja obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o natečaju posredujeta: Ivan Pristovnik in Franc Hribernik
(01/83-18-117).
Občina Kamnik
Št. 122-01/03-5-04
Ob-16732/05
Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS
za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod
za prestajanje kazni zapora, Dob pri Mirni,
8233 Mirna, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
višji paznik – vodja izmene.
Naloge na delovnem mestu višji paznik
– vodja izmene se lahko opravljajo v nazivu
višji paznik II in višji paznik I.
Poleg splošnih pogojev določenih z zakonom o delovnih razmerjih in 88. členom
Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– moški,
– najmanj višja strokovna izobrazba pedagoške, pravne, tehnične ali druge ustrezne smeri, delovne izkušnje v trajanju najmanj 3 let in 6 mesecev,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(kandidat, ki ga nima, ga bo v primeru izbora moral opraviti v enem letu od imenovanja
v naziv),
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– državljanstvo R Slovenije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o zaključku višje
šole,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv (če
ga imajo),
– lastno pisno izjavo z naslednjo vsebino: »Izjavljam, da nisem pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
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Su 010603/05
Ob-16748/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05, ZJU - UPB1), Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova
ulica 2, Ptuj, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni sodelavec (referent I
v zemljiški knjigi).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni sodelavec II in višji pravosodni sodelavec I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
pravosodni sodelavec II.
Pogoji:
– višja (VI.) strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta in 6
mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– strokovni upravni izpit in izpit iz sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, Ptuj.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem upravnem in potrdilo o opravljenem izpitu iz sodnega reda,
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– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga pristojno krajevno sodišče).
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz sodnega reda, morajo ta pogoj izpolniti v letu dni
po imenovanju.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, Ptuj.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča na Ptuju, tel. 02/748-08-23.
Okrajno sodišče na Ptuju
Su 010603/05
Ob-16749/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05, ZJUUPB1), Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni sodelavec (vodja vpisnikov).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec III,
pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec III.
Pogoji:
– srednja (V) ali srednja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta in 6
mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– strokovni upravni izpit in izpit iz sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem upravnem in potrdilo o opravljenem izpitu iz sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga pristojno krajevno sodišče).
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz sodnega reda, morajo ta pogoj izpolniti v letu dni
po imenovanju.
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Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče
na Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča na Ptuju, tel. 02/748-08-23.
Okrožno sodišče na Ptuju
Ob-16773/05
Na podlagi 21. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Radlje ob Dravi (MUV, številka 17/00
in 10/98) Občina Radlje ob Dravi ponovno
razpisuje delovno mesto
direktorja Javnega stanovanjskega
sklada Občine Radlje ob Dravi.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še naslednje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– 5 let delovnih izkušenj na podobnih
delovnih mestih,
– sposobnost vodenja in komuniciranja,
– da kandidat ni bil pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več kot treh
mesecev, če še ni izbrisana.
Mandat direktorja je štiri leta in je lahko ponovno imenovan. Izbrani kandidat bo
funkcijo direktorja javnega sklada opravljal
nepoklicno.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom naj kandidati
pošljejo v osmih dneh od razpisa na naslov
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta
7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom razpis,
direktor Javnega stanovanjskega sklada.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po opravljeni izbiri.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 110-39/2005
Ob-16777/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za javno upravo na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-24/2005 z dne 9. 5. 2005 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
plače v javnem sektorju v Ministrstvu za
javno upravo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoka
strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;

– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za javno upravo bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za plače v javnem sektorju v Ministrstvu za javno upravo imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo
napredovanja v naziv višji sekretar, v Ljubljani, Tržaška 21.
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Generalni direktor Direktorata za plače
v javnem sektorju v Ministrstvu za javno
upravo bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
Pergar, Aktiva invest, d.d., tel. 01/560-46-71.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo predsednica posebne natečajne komisije izdala
odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani
kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno
obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo

čaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, tel. 01/478-16-50. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednica posebne natečajne komisije izdala odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani
kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku
8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo

Št. 110-37/2005
Ob-16778/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za javno upravo na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 906-21/2005 z dne 9. 5. 2005 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu
za javno upravo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;

– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za javno upravo bo
izbranega kandidata za generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar,
na sedežu organa v Ljubljani, Tržaška 21.
Generalni sekretar v Ministrstvu za javno
upravo bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni nate-
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Št. 110-38/2005
Ob-16779/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za javno upravo na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-25/2005 z dne 9. 5. 2005 objavlja
javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Postojna.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo z magisterijem
ali specializacijo;
– imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.

Stran

4612 /

Št.

58 / 17. 6. 2005

Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave;
– poznavanje načrtovanja in uporabe proračunskih sredstev;
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju, pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Izbranega kandidata za načelnika Upravne enote Postojna bo imenoval minister za
javno upravo za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu podsekretar, na sedežu organa v Postojni, Ljubljanska 4.
Načelnik upravne enote Postojna je najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki
ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Dušan Pečnik, Sindikat
carinikov Slovenije, Šmartinska 152a, Ljubljana, tel. 051/44-01-70. Kandidatom, ki jih
bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-40/2005
Ob-16780/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za javno upravo na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-23/2005 z dne 9. 5. 2005 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
investicije, nepremičnine in skupne služ-
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be državne uprave v Ministrstvu za javno
upravo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali
maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,

– poznavanje načel in razvojnih usmeritev
delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa
tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti
pa bo presojala bodisi na podlagi razgovora,
bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na
podlagi ocene strokovne institucije.
Na predlog ministra za javno upravo bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave v Ministrstvu za javno upravo imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, v Ljubljani, Gregorčičeva 27a.
Generalni direktor Direktorata za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
uprave v Ministrstvu za javno upravo, bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki
ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana in
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem
listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. št. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
tel. 01/478-73-52. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 299/2005
Ob-16802/05
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
direktorja urada v Uradu za ﬁnančno
poslovanje in investicije.
Za delovno mesto direktorja urada je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu sekretar.
Sprejeti/a kandidat/ka bo naloge izvrševal/a v nazivu sekretar.
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske smeri ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
ekonomske smeri,
– 8 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magiste-
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rijem, oziroma 5 let in 4 mesece delovnih
izkušenj, če ima kandidat/ka univerzitetno
izobrazbo in magisterij oziroma doktorat oziroma zaključen specialistični študij,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/ka ga lahko opravi v roku enega leta od
imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še pogoje, določene v 2.
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 23/05).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče), oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku, ter navedbo kandidata/ke, zakaj
dokazila ni predložil,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjavo kandidata o nekaznovanosti ter navedbo kandidata/ke, zakaj dokazila ni predložil.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v
8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
delo družino in socialne zadeve, Služba za
splošne in kadrovske zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, z oznako »prijava na delovno
mesto direktorja urada«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče
dobiti v Službi za splošne in kadrovske zadeve, pri Tadeji Pušnar na telefonu 478-33-70.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

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);
– potrdilo o znanju angleškega jezika (t.j.
opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija
ali jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega jezika ali
opravljeno večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku ali večkratna udeležba na
strokovnih srečanjih, na katerih ste aktivno
uporabljali angleški jezik).
Kandidat mora predložiti tudi: pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike
Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju
za mednarodne ﬁnančne odnose, Oddelek
za evropske zadeve, tujo tehnično pomoč in
evropske integracije, 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. 111-02-22/2005 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. 111-02-19/2005/1
Ob-16831/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja oddelka v Sektorju za davčni in
carinski sistem.
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).
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);
– zaželjeno je poznavanje področja obdavčitve dohodkov pravnih oseb;
– znanje angleškega jezika.
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);
– potrdilo o znanju angleškega jezika (t.j.
opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija
ali jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega jezika ali
opravljeno večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku ali večkratna udeležba na
strokovnih srečanjih, na katerih ste aktivno
uporabljali angleški jezik).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju
za davčni in carinski sistem, Oddelek za sistem obdavčitve dohodkov pravnih oseb, Župančičeva 3, Ljubljana, v nazivu podsekretar.
Delo na delovnem mestu se opravlja v nazivu
podsekretar ali sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-19/2005 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. 111-02-22/2005/1
Ob-16833/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja oddelka v Sektorju za mednarodne ﬁnančne odnose.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj (kolikor
ima kandidat magisterij ali doktorat se zahteva najmanj 4 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj).
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv);
– znanje angleškega jezika.
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
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Št. 1102-15/2005/1
Ob-16834/05
Republika Slovenija, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, objavlja prosti strokovno-tehnični
delovni mesti v Sektorju za informacijsko infrastrukturo in tehnologijo, in sicer:
I. Programer aplikacij II (m/ž)
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba – računalništvo, informatika ali druga
ustrezna smer,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj oziroma najmanj 2 leti, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– trimesečno poskusno delo.
II. Pripravnik (m/ž)
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba – računalništvo, informatika ali druga
ustrezna smer.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom, priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
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Z izbranim kandidatom za delovno mesto pod zaporedno številko I, bomo sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom.
Z izbranim kandidatom za delovno mesto
pod zaporedno številko II, bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer
za čas opravljanja pripravništva, in sicer za
osem mesecev, z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja, ter polnim delovnim časom. Pravice in obveznosti se bodo določile
glede na strokovno-tehnično delovno mesto
programer aplikacij III.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala v
poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana. Delo bosta opravljala
v Sektorju za statistično informacijsko infrastrukturo in tehnologijo.
Nudimo vam delo v ustvarjalnem delovnem okolju in možnost nadaljnjega strokovnega usposabljanja.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko:
1102-15/2005/1.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem programskega paketa
Oracle,
– s poznavanjem tehnologije relacijskih
baz podatkov,
– z izkušnjami pri razvoju aplikacij v jezikih SQL in Pl-SQL,
– z osnovnim poznavanjem operacijskega sistema MS Windows in njegovega programskega okolja,
– višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidatov za strokovno usposabljanje in sposobnost komuniciranja, zanesljivost ter natančnost.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri gospe
Karmen Kleindienst, na tel. 01/234-06-60.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-16840/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05, 35/05
- u.p.b.) generalni direktor Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, objavlja
javni natečaj za zasedbo naslednjega uradniškega delovnega mesta:
1. vodja oddelka za ﬁnančno materialne in tehnične zadeve v Službi za splošne
zadeve.
Naloge uradniškega delovnega mesta na
položaju se lahko opravljajo v nazivu: višji
svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Opis nalog delovnega mesta:
– vodenje in organiziranje dela oddelka;
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– 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;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Zaposlitev se sklepa za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Od kandidata pričakujemo
dobro poznavanje ﬁnančnega in materialnega poslovanja v državni upravi ter javnih
naročil.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo dokazil iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil
naknadno).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj izpolniti v letu dni od imenovanja v naziv.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za
splošne zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od dne objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od dne
objave pri Zavodu RS za zaposlovanje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od dne
objave pri Zavodu RS za zaposlovanje. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne se bodo zavrgle.
Dodatne informacije dobite na tel.
01/478-92-62 - Katarina Hočevar Podgoršek.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-16843/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami in dopolnitvami) objavlja Občina Logatec javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
svetovalec.
Delo se lahko opravlja v nazivih svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.

Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, v
okviru Občinske uprave občine Logatec.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta;
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen izpit iz državne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo overjenega potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,
– izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo izda pristojno sodišče),
– izjavo o nekaznovanosti (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje).
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega
izpita iz upravnega postopka, morajo ta pogoj
izpolniti v enem letu od imenovanja.
Potrdili, navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepa kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter da ni
v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim
preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor
bo to potrebno.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in pet mesečnim poskusnim
delom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Logatec, Tržaška
cesta 15, 1370 Logatec, (z oznako »javni
natečaj«) v roku 15 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo izbrani kandidat najkasneje v osmih dneh
imenovan v naziv in se mu najkasneje v
nadaljnjih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični ob-
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Št.

liki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Alenki Gorza Jereb, Občina Logatec,
tel. 01/75-90-602.
Občina Logatec

Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ju mora opraviti
v letu dni od imenovanja. Za inšpektorja je
lahko imenovana oseba, ki nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, če
ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka. Poleg navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Kraj opravljanja dela je v
Celju, Trg celjskih knezov 9.
Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima),
– pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem,
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izda ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisom v 8 dneh
po objavi javnega natečaja na naslov: Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako "za javni
natečaj" in navedbo delovnega mesta oziroma na elektronski naslov: gp.zirs@gov.si.
Nepopolne in prepozne prijave v izbirnem
postopku ne bodo upoštevane.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/280-38-09.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za zdravje
Zdravstveni inšpektorat RS

Št. 110-76/2005
Ob-16876/05
Upravna enota Maribor objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto
referent v Sektorju za upravne notranje zadeve.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se bo opravljalo v nazivu
referent III.
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 srednja izobrazba splošne
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo spričevala,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
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 potrebo. Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami v državni upravi in s
poznavanjem delovnega področja upravno
notranjih zadev.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
enomesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne enote Maribor, Ulica heroja
Staneta 1.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501
Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 02/22-01-799.
Upravna enota Maribor
Št. 04-184/05
Ob-16877/05
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS – stari, št. 12/91 in 8/96) in 26. člena Statuta zavoda, Svet zavoda Bolnišnice
za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a, razpisuje delovno mesto
direktorja oziroma direktorice zavoda.
Poleg pogojev določenih z zakonom,
morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene
smeri z opravljeno specializacijo ene od
strokovnih usmeritev iz sistemizacije delovnih mest,
– najmanj pet let delovnih izkušenj s strokovnega področja dejavnosti zavoda,
– ustrezna organizacijska in upravljalska
znanja,
– kratek program razvoja in dela zavoda
za mandatno obdobje s ciljem dolgoročnega
stabilnega poslovanja.
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom oziroma kandidatko sklenjena za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
4-letnim mandatom.
Vsem zainteresiranim kandidatom oziroma kandidatkam so v času od dneva
razpisa do roka oddaje na razpolago dokumenti zavoda, uporabljivi pri izdelavi programa razvoja po predhodni najavi na tel.
04/208-28-40 ali 04/208-28-42 in sicer od
10. do 12. ure.
Kandidature s kratkim življenjepisom ter
referencami, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter programom dela in razvoja zavoda
morajo kandidati oziroma kandidatke poslati
v 15 dneh po objavi razpisa na gornji naslov
priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – Za razpis direktorja«. O izboru bodo
kandidati oziroma kandidatke obveščeni v 8
dneh po sprejetju sklepa sveta zavoda.
JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
Št. 120/05
Ob-16894/05
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
inšpektorja (m/ž) v Območni enoti Celje.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III. Delo na delovnem mestu se lahko opravlja v nazivih inšpektor III, inšpektor
II in inšpektor I.
Pogoji za opravljanje del:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene ali živilsko tehnološke smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.

Stran

Ob-16903/05
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Matevža Langusa, C. na Jezerca 17, 4240
Radovljica, objavlja prosto delovno mesto:
vodja računovodstva (m/ž).
Pogoji:
– VI. ali VII. stopnja izobrazbe ekonomske oziroma ustrezne smeri,
– dobro poznavanje slovenskih računovodskih standardov,
– dobro poznavanje davčnih predpisov,
– dobro poznavanje programskih orodij
Word, Excel, računovodskih programov,
– samostojnost, prilagodljivost, teamsko
delo, zanesljivost, natančnost,
– delovne izkušnje v računovodstvu javnega zavoda in sposobnost vodenja manjše
skupine zaposlenih.
Ponudbo, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh na
naslov CUDV Matevža Langusa, Cesta na
Jezerca 17, 4240 Radovljica s pripisom »za
razpis«.
CUDV Matevža Langusa

Stran
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Št. 1350/05
Ob-16904/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja javni natečaj za prosta delovna mesta:
diplomat 3. ranga – naziv III. sekretar
– 3 delovna mesta.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela Prešernova 25, Ljubljana.
Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim
delovnim časom s 3 mesečnim poskusnim
delom.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(2 delovni mesti);
– univerzitetna izobrazba politološke
smeri (1 delovno mesto);
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj s
področja mednarodnih odnosov;
– aktivno znanje dveh tujih jezikov; od
tega en jezik izmed: angleški, nemški, francoski španski ali ruski jezik;
– usposobljenost za delo z računalniškimi urejevalniki besedil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
dobrim poznavanjem področja mednarodnega prava (1 delovno mesto pravnika) in
mednarodnih odnosov (1 delovno mesto
politologa) ter dobrim poznavanjem delovno pravnega in kadrovskega področja (1
delovno mesto pravnika).
Kandidati morajo svoji vlogi z življenjepisom v predpisani obliki (na voljo na uradni
spletni strani ministrstva) z opisom delovnih
izkušenj, priložiti fotokopijo delovne knjižice
ali dokazilo, iz katerega je razvidno delovno
razmerje pri tujem delodajalcu (na primer
v institucijah EU), 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 8 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. Izbranemu
kandidatu/-ki bo izdana upravna odločba,
drugim pa bo vročen sklep, da niso izbrani.
Z izbranim kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas, s trimesečnim
poskusnim delom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure na
telefonski številki 01/478-20-72.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-16907/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/02,
110/02, 56/03 in 1/04), 32., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91,
36/00), 21., 38. in 39. člena Statuta Javnega
zavoda Krajinski park Goričko in 12. in 13.
člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Krajinski park Goričko, Republika Sloveni-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ja, Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Krajinski
park Goričko.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodstvenih delih;
– da pozna področje dejavnosti zavoda;
– da je sposoben organizirati in voditi
delo v kolektivu;
– da obvlada najmanj 1 svetovni jezik.
Kandidati naj k prijavi priložijo predlog
strateškega načrta zavoda za obdobje 5
let.
Direktorja zavoda bo imenovala Vlada
Republike Slovenije na podlagi mnenja sveta zavoda.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Kraj opravljanja dela je Grad 191, 9264
Grad.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
od objave razpisa na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, z oznako »ne odpiraj – razpis direktor
KPG«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30
dneh po objavi razpisa.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti:
– življenjepis,
– fotokopijo dokazila o univerzitetni izobrazbi,
– dokazila, iz katerih so razvidne delovne
izkušnje na vodstvenih delih,
– dokazila o znanju tujih jezikov,
– dokazilo pristojnega organa, da zoper kandidata ni bil uveden postopek za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 40/2005
Ob-16932/05
Republika Slovenija, Višje sodišče v Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka – eno prosto delovno
mesto za nedoločen čas.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
štirih mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Višje sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem mestu se lahko opravljajo
v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji
pravosodni svetovalec II in višji pravosodni
svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega
natečaja na naslov: Višje sodišče v Kopru,
Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali po telefonu 05/668-31-44.
Višje sodišče v Kopru
Ob-16943/05
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
podsekretar/ka v Projektni enoti za evropski sklad za regionalni razvoj.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
podsekretar/ka. Naloge na tem delovnem
mestu se lahko opravljajo v nazivu podsekretar/ka in sekretar/ka.
Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
ekonomske ali tehnične smeri,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnih razmerij, ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z naslednjimi znanji in izkušnjami:
– izkušnje pri oblikovanju sistemskih rešitev za upravljanje projektov;
– poznavanje sistemskega vidika spremljanja in nadzora, ki je računalniško podprt z
informacijskim sistemom;
– poznavanje informacijskega sistema
MFERAC in ISARR-SP;
– poznavanje poročil v sistemu strukturnih skladov za področje Evropskega sklada
za regionalni razvoj;
– samostojnost za opravljanje nalog;
– poznavanje predpisov področja javne
uprave (javnih naročil in javnih razpisov);
– poznavanje predpisov in terminologije
področja evropske strukturne politike;
– poznavanje in izkušnje implementacije
zakonodaje, ki velja na področju strukturne
politike;
– poznavanje uporabniških programov v
Windows okolju (Word, Excel, Power Point,
internet, elektronska pošta);
– organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati//ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
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– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat/ka
ima;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– pisno izjavo kandidata/ke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Izbrani kandidat/ka bo moral/a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a na
Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo letega opraviti v letu dni od imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izbiri, bo posebna natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc in na podlagi razgovora s
kandidati/kami.
Kandidate/ke vabimo, da pisne prijave
z zahtevanimi dokazili pošljete v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili
v 15 dneh po opravljenem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/478-32-11.
Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorja zavoda imenuje Vlada RS Slovenije na podlagi mnenja sveta zavoda.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 15 dni
od objave razpisa na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana z oznako »ne odpiraj – razpis direktor
TNP«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti:
– življenjepis,
– fotokopijo dokazila o univerzitetni izobrazbi,
– dokazila, iz katerih so razvidne delovne
izkušnje in dokazila, iz katerih so razvidne
delovne izkušnje na vodstvenih delih,
– dokazila o znanju tujih jezikov,
– dokazilo pristojnega organa, da zoper
kandidata ni bil uveden postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 110-124/2005
Ob-16944/05
Republika Slovenija, Upravna enota Kranj,
na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta
referent – za prijavno odjevne zadeve
v oddelku za upravne notranje zadeve.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu referent III, v prostorih
Upravne enote Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– najmanj srednjo izobrazbo upravne,
administrativne, ekonomske smeri ali gimnazijo,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje in ki ne sme biti starejše od
treh mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega strokovnega
upravnega izpita pod pogojem, da ga opravi
najkasneje v enem letu, sicer se imenovanje
v naziv razveljavi.
Kandidati pošljejo pisno prijavo z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj v
roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu
RS, oziroma od dne objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v
30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna
odločba o izbiri, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in s tri mesečnim poskusnim delom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 04/20-15-714.
Upravna enota Kranj
Ob-16963/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/02,
110/02, 56/03 in 1/04), 32. 34. in 35. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 36/00),
29. in 30. člena Statuta Javnega zavoda Kozjanski park ter 2. in 3. člena Sprememb in
dopolnitev statuta Javnega zavoda Kozjanski
park, na katerega je Vlada RS podala svoje
soglasje 3. 5. 2005, Ministrstvo za okolje in
prostor razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Kozjanski
park.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
naravoslovne ali družboslovne smeri;
– ima najmanj osem let delovnih izkušenj od tega najmanj štiri leta na vodstvenih
delih;
– izkazuje sposobnost vodenja in organiziranja dela;
– izkazuje poznavanje področja ohranjanje narave;
– obvlada najmanj en svetovni jezik.
Kandidati za direktorja zavoda morajo
v postopku razpisa predložiti svojo zamisel
razvoja in delovanja zavoda.
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Št. 104-14/2005-1
Ob-16971/05
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 35/05 ZJU-UPB1), generalni direktor
Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec v Pravni službi v Glavnem
uradu Geodetske uprave Republike Slovenije.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I in svetovalec II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Uradniško delovno mesto svetovalec
zajema naslednje naloge: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv
s predlogi ukrepov, vodenje in odločanje v
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji in opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo overjenega potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,

Stran

4618 /

Št.

58 / 17. 6. 2005

– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,
– izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo izda pristojno sodišče),
– izjavo o nekaznovanosti (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v 6. in 7. alinei prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred
imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora
s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim
preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor
bo to potrebno.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo v
uradnih prostorih Območne geodetske uprave Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000
Maribor.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana (z oznako »javni natečaj«) v roku 8 dni
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo izbrani
kandidat najkasneje v osmih dneh imenovan
v naziv in se mu najkasneje v nadaljnih osmih
dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 104-13/2005-1
Ob-16972/05
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 35/05 ZJU-UPB1), generalni direktor
Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec v Oddelku za zemljiški kataster v Območni geodetski upravi Maribor.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I in svetovalec II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Uradniško delovno mesto svetovalec zajema naslednje naloge: pomoč pri pripravi
predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno
oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi
ukrepov, vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji in opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
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Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
geodetske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo overjenega potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,
– izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo izda pristojno sodišče),
– izjavo o nekaznovanosti (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v 6. in 7. alinei prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred
imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora
s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim
preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor
bo to potrebno.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo v
uradnih prostorih Območne geodetske uprave Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000
Maribor.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana (z oznako »javni natečaj«) v roku 8 dni
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo izbrani
kandidat najkasneje v osmih dneh imenovan
v naziv in se mu najkasneje v nadaljnih osmih
dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Su 010111/2005
Ob-16973/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02)
Okrajno sodišče na Jesenicah objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pravosodni sodelavec (vodja vpisnika).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: pravosodni sodelavec II
in pravosodni sodelavec I. Izbrani kandidat
bo naloge izvrševal v nazivu pravosodni sodelavec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja (V.) izobrazba upravno administrativne ali druge družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 6 let in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Posebni pogoj:
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in
pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– državljanstvo RS,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdil o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz Sodnega
reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno sodišče).
Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče na
Jesenicah, Titova 37, 4270 Jesenice.
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za določen čas enega
leta, s polnim delovnim časom in enomesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče na Jesenicah,
Urad predsednice, Titova 37, 4270 Jesenice,
z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 04/27-11-214,
pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče na Jesenicah
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Druge objave
Ob-16858/05
Minimum content of standard advertisement for local open tender procedures (C3)
Naziv pogodbe: Centre for thermoplastic product design, prototyping and module engineering (št. pogodbe o donaciji:
4905801-01-01-0002)
Sklic
na
objavo:
EuropeAid
/114342/D/SV/SI
Obvestilo
Dume – Trade d.o.o., Obala 123, 6320
Portorož
o objavi poziva za predložitev ponudb
nakup opreme: merilna in
preizkuševalna oprema
Naročnik (Dume – Trade d.o.o., Obala 123, 6320 Portorož) poziva k predložitvi
ponudb za nakup opreme: merilna in preizkuševalna oprema, za potrebe projekta
ﬁnanciranega iz naslova Phare programa
prekomejnega sodelovanja Slovenija/Italija
2002 – PRIMe donacijska shema. Razpisna
dokumentacija je na voljo na naslovu: Dume
– Trade d.o.o., Obala 123, 6320 Portorož
in na spletni strani: http://www.mare.uni.cc.
Rok za oddajo ponudb je 11. 7. 2005.
Dume – Trade d.o.o.
Ob-16859/05
Minimum content of standard advertisement for local open tender procedures (C3)
Naziv pogodbe: Craft Centre for restoration (št. pogodbe o donaciji: no.
4905801-01-01-00011)
Sklic na objavo: EuropeAid/114342/D/SV/SI
Obvestilo
Restavratorstvo Antiqua Ars,
Stanko Vitez s.p.
o objavi poziva za predložitev ponudb
Nakup opreme: avtoklav za vakumsko
impregnacijo poroznih materialov (lesa,
kamna in opeke) namenjen za potrebe restavriranja in konserviranja.
Restavratorstvo Antiqua Ars, Stanko
Vitez s.p. poziva k predložitvi ponudb za
nakup opreme: avtoklav za vakumsko impregnacijo poroznih materialov (lesa, kamna in opeke) namenjen za potrebe restavriranja in konserviranja, za potrebe projekta
ﬁnanciranega iz naslova Phare programa
prekomejnega sodelovanja Slovenija/Italija
2002 – PRIMe donacijska shema. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu:
Restavratorstvo Antiqua Ars, Stanko Vitez s.p., Gaberje 4, 6222 Štanjel, mat. št.:
1871480, dav. št.: 25680609, TRR: 05100
– 8011727971, 041/216-665, 05/364-88-20
ali Igras d.o.o. (partner v projektu), Goriška cesta 29/a, 5272 Ajdovščina, Sebastjan Rosa, 05/368-13-32, 031/370-952 in
na spletni strani: www.restavratorstvo-vitez.si.
Rok za oddajo ponudb je 22 dni po objavi v Uradnem listu RS oziroma po 17. 6.
2005.
Restavratorstvo Antiqua Ars,
Stanko Vitez s.p
Št. 763-11/2004
Ob-16738/05
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Večna pot 2, 1000 Ljubljana razpisuje

javno ponudbo
za oddajo nepremičnin v najem
1. Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Bleda (ZGS, Območna enota Bled, kontaktna oseba: Andrej Avsenek, tel. 04/575-03-00).
Poslovni prostor Bohinjska Bistrica, površina 90 m2, lokacija: sedež KE Bohinj,
Grajska 10, parc. št. 137/1 k.o. Bohinjska
Bistrica, izhodiščna najemnina 1,200.000
SIT letno. Nepremičnina se oddaja za dobo
5 let. Sprejemljiva dejavnost je mirna poslovna dejavnost.
b) Lokacija okolica Maribora (ZGS, Območna enota Maribor, kontaktna oseba: Jožef Mrakič, tel. 02/234-16-15).
1) Poslovni prostor – dvorana in predprostor, skupna površina 77,29 m2, lokacija:
Tyrševa 15, Maribor, parc. št. 1275 k.o. Maribor Grad, izhodiščna najemnina 1,549.656
SIT letno. Nepremičnina se oddaja za dobo
5 let. Sprejemljiva dejavnost: mirna poslovna dejavnost.
2) Poslovni prostor – pisarna, skupna površina 14,77 m2, lokacija: Tyrševa 15, Maribor, parc. št. 1275 k.o. Maribor Grad, izhodiščna najemnina 338.448 SIT letno. Nepremičnina se oddaja za nedoločen čas. Sprejemljiva dejavnost: pisarniška dejavnost.
c) Lokacija okolica Tolmina (ZGS, Območna enota Tolmin, kontaktna oseba: Marko Janež, tel. 05/380-12-40).
Petelinova bajta Nadrt, površina 48 m2,
lokacija: Nadrt, parc. št. 211/2 k.o. Javornik,
izhodiščna najemnina 70.000 SIT letno, ob
investicijskem vzdrževanju najemnika. Nepremičnina se odda v najem za dobo 10 let.
Sprejemljiva dejavnost: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost,
turistična dejavnost, domača obrt in gospodarska dejavnost, ki je povezana s kmetijsko
– gozdarsko dejavnostjo.
d) Lokacija okolica Brežic (ZGS, Območna enota Brežice, kontaktna oseba: Niko
Rainer, tel. 07/499-16-00).
Poslovni prostor na sedežu območne
enote, Bratov Milavcev 61, Brežice, površina 120,41 m2, del stavbe na parc. št.
826/3 k.o. Šentlenart, izhodiščna najemnina
859.390 SIT letno, doba najema nedoločen
čas, sprejemljiva dejavnost pisarniška dejavnost.
2. Rok za zbiranje ponudb je 5. 7. 2005
do 10. ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo
na naslov prispeti do določenega datuma
ali ure. Ponudba mora veljati še 90 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.
3. Ponudbi morajo ﬁzične osebe priložiti
potrdilo o državljanstvu, pravne osebe izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki pa izpis iz registra davčne uprave.
4. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča oziroma naziv in sedež pravne osebe), številko transakcijskega računa, matično in davčno številko,
podpisnika pogodbe (pravne osebe), ponujeno višino najemnine za določeno nepremičnino ter dejavnost, ki naj bi jo v določeni
nepremičnini opravljali oziroma namen, za
katerega bi nepremičnino uporabljali.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– Javna ponudba za oddajo nepremičnin«.
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6. Javno odpiranje ponudb bo 5. 7. 2005
ob 11. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno
prispele ponudbe bo obravnavala Komisija
za vodenje in nadzor postopka prodaje in
zamenjave državnega premoženja ter oddaje državnega premoženja v najem in vse
ponudnike obvestila o izboru v 30 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
7. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena najvišja najemnina. Na
podlagi te javne ponudbe Zavod za gozdove Slovenije ni zavezan skleniti pogodbe z
najugodnejšim ponudnikom, oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do
sklenitve pravnega posla ustavi.
8. Rok sklenitve pogodbe: najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni
po sklepu o izboru najugodnejšega ponudnika.
9. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem predmetnih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na
tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel.
01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 00201-0004/2005-001
Ob-16774/05
Občina Štore na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40.
2. Predmet javne ponudbe so naslednje nepremičnine: zemljišči parc. št. 1127/4
– dvorišče 794 m2 in 1128 – stavba 198 m2,
k.o. Teharje, ki sta pozidani gradbeni parceli. Izklicna cena za obe nepremičnini je
11,000.000 SIT.
3. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od
te objave.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena, kolikor bosta prispeli dve
ali več enakih ponudb, si prodajalec pridržuje pravico do samostojne izbire tistega
ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.
5. Pogoji ponudbe:
– sodelujejo lahko pravne ali ﬁzične osebe, ki morajo predložiti izpis iz sodnega registra oziroma potrdilo o državljanstvu,
– ponudniki morajo v ponudbi, ki jo pošljejo na naslov prodajalca, v pisni obliki
navesti svoje točne podatke (ime, priimek
ali naziv, točen naslov, davčno številko, matično številko).
6. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
ali da ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
7. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
8. Podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so na
voljo na sedežu prodajalca oziroma po
tel. 03/780-38-40.
Občina Štore
Ob-16803/05
Na podlagi sklepa občinskega sveta Občina Hoče-Slivnica razpisuje
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javno zbiranje ponudb
za izgradnjo Doma Slivnica: na zemljišču, v k.o. Slivnica, ki obsega: parcelo št.
27/10 v obsegu 2035 m2.
Namen javnega zbiranja ponudb je pridobitev najugodnejšega ponudnika za izgradnjo doma na parceli št. 27/10 k.o. Slivnica.
1. Občina Hoče-Slivnica je lastnica nepremičnine – stavbne parcele št. 27/10 v
obsegu 2035 m2 k.o. Slivnica.
2. Občina Hoče-Slivnica namenja parcelo za izgradnjo večnamenske stavbe s
prostori primarne in sekundarne zdravstvene oskrbe, drugih za kraj zanimivih dejavnosti in v prvem nadstropju večnamensko
dvorano za izvajanje kulturnih in drugih dejavnosti krajevne skupnosti, s tem, da občina pridobi etažno lastnino na večnamenski
dvorani s sanitarijami in spremljajočimi prostori, ponudnik pa med drugim ponudi tudi
prestavitev in ureditev rokometnega igrišča
na sosednji parceli.
3. Parkirne prostore zagotavlja občina
Hoče-Slivnica na že obstoječi sosednji parceli 27/11.
Potencialne ponudnike občina vabi, da
ponudbe posredujejo najkasneje do 11. 7.
2005 v zaprtih kuvertah na naslov Občina Hoče–Slivnica s pripisom »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb za izgradnjo doma
Slivnica«.
I. Ponudnik je lahko pravna ali ﬁzična
oseba, ki:
1. ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovenjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,
5. ima dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet ponudbe,
6. je ﬁnančno in poslovno sposoben,
7. razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi.
II. Za najugodnejšo ponudbo se šteje:
ponudba, ki vsebuje najboljšo idejno
zasnovo izgradnje večnamenske stavbe s
prostori zdravstvene oskrbe in v prvem nadstropju večnamenske dvorane. Idejna zasnova mora vsebovati načrt stavbe, ki ima:
1. v pritličju prostore za primarno zdravstveno oskrbo (lahko koncesijsko),
2. prostore drugih za kraj zanimivih dejavnosti (sekundarna zdravstvena oskrba,
banka, pošta in druge dejavnosti razen proizvodnje),
3. v prvem nadstropju večnamensko
dvorano za 200 ljudi s spremljajočimi prostori (zaodrje, sanitarije, manjši prostor za
dejavnost KS),
4. najkrajši čas izvedbe gradnje,
5. najmanjši delež doplačila občine za
pridobitev etažnega lastništva v prvem nadstropju,
6. prestavitev in ureditev rokometnega
igrišča na sosednjem zemljišču.
III. Ponudba mora vsebovati:
1. idejno zasnovo za izgradnjo večnamenske stavbe z navedbami predvidenih
izvajanj dejavnosti,
2. čas, v katerem, je ponudnik sposoben
zgraditi stavbo in predati dvorano v etažno
lastnino,
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3. garancijo banke za izvedbo in dokončanje objekta v višini 10% investicijske vrednosti izgradnje,
4. podpisano in žigosano izjavo ponudnika, podano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da bo Občini Hoče–Slivnica
omogočil vpis solastnine oziroma etažne lastnine na dvorani s spremljajočimi prostori,
5. dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– izpis iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (dokument je lahko kopija,
v primeru, da občina zahteva original, ga je
ponudnik dolžan predložiti),
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
(izjavo sestavi ponudnik, v primeru, da je
ponudnik izbran kot najugodnejši, lahko občina zahteva predložitev potrdila pristojnega
organa),
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodnje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve (izjavo sestavi ponudnik, v primeru, da je ponudnik izbran kot najugodnejši,
lahko občina zahteva predložitev potrdila
pristojnega organa),
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je ﬁnančno
in poslovno sposoben (izjavo sestavi ponudnik, v primeru, da je ponudnik izbran kot najugodnejši, lahko občina zahteva predložitev
ustreznih dokazil),
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (izjavo
sestavi ponudnik, v primeru, da je ponudnik
izbran kot najugodnejši, lahko občina zahteva predložitev ustreznih dokazil).
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe, ki izpolnjujejo
splošne pogoje, določene z zakonom za
pridobitev lastninskih pravic na nepremičninah v RS in ki do 11. 7. 2005 do 12. ure
posredujejo ponudbe v zaprtih kuvertah na
naslov: Občina Hoče–Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče, s pripisom: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za izgradnjo
Doma Slivnica«.
IV. Kriteriji za izbor ponudnika so:
Izpolnjevanje pogojev II. točke:
1. smotrno urejen načrt večnamenskega
objekta DOM Slivnica – 20 točk,
2. izbrane najsmotrnejše dejavnosti za
izvajanje oskrbe prebivalstva – 20 točk,
3. najprimernejša idejna zasnova dvorane s spremljajočimi prostori – 20 točk,
4. najkrajši čas gradnje in predaja etažne
lastnine dvorane občini – 20 točk,
5. najmanjši delež doplačila občine za
pridobitev etažne lastnine in prestavitve
igrišča – 20 točk.
Za najugodnejšo ponudbo se šteje ponudba, ki bo vsebovala najboljšo in najbolj
celovito ponudbo.
Komisija bo obravnavala le pravočasno
prispele ponudbe. Izbor bo komisija izvršila
dne 12. 7. 2005. O izboru bodo ponudniki
obveščeni v roku 8 dni od dneva izbire.
Kontaktna oseba za morebitna pojasnila zbiranja ponudb je Liljana Mezgec, tel.
61-65-325.
Vse podatke o nepremičnini lahko ponudniki pridobijo na občini pri Liljani Mezgec
ali Vesni Bratuša.

Občina lahko s soglasjem predstojnika
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Občina Hoče–Slivnica
Ob-16816/05
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi
19, 2390 Ravne na Koroškem, po pooblastilu prodajalca nepremičnin Železarne
Jesenice, d.o.o., Cesta železarjev 8, 4270
Jesenice in na podlagi dovoljenja Okrajnega
sodišča na Jesenicah opr. št. In 73/2003 z
dne 25. 4. 2005 za prodajo premičnih stvari
z neposredno pogodbo, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnih in premičnih
stvari
Železarna Jesenice, d.o.o. prodaja naslednje nepremičnine:
– parc. št. 1247/11, poslovna stavba v
izmeri 1004 m2,
– parc. št. 1247/13, dvorišče v izmeri
278 m2,
– idealni delež v obsegu ¼ na parc. št.
1247/8, poslovna stavba v izmeri 129 m2,
– idealni delež v obsegu ¼ na parc. št.
1247/15, poslovna stavba v izmeri 78 m2.
Nepremičnine so vpisane pri vl. št. 1884,
k.o. Jesenice in so bremen proste.
Vse naštete nepremičnine v naravi predstavljajo zaključen proizvodni obrat z nazivom »Alpeks« in se iz razlogov ohranitve njihove funkcionalnosti prodajajo kot celota.
Izhodiščna cena za nepremičnine je
29,000.000 SIT.
Na podlagi dovoljenja sodišča opr. št. In
73/2005 se prodajajo naslednje premične
stvari:
Stvari obsegajo 24 vrst različnih obdelovalnih strojev za kovine in pomožno kovinarsko opremo, vse rabljeno in starejšega
letnika izdelave, pri čemer je narava, vrsta,
kvaliteta ter količina premičnih stvari, ki so
predmet prodaje razvidna iz spiska, ki se
nahaja pri pooblaščencu prodajalca Železarne Jesenice, d.o.o.
Premične stvari se prodajajo kot celota v paketu, prodajajo se bremen proste, v
okviru prisilne prodaje na podlagi sklepa o
izvršbi opr. št. In 73/2003 z dne 24. 9. 2003
Okrajnega sodišča na Jesenicah, pri čemer
bo neposredna pogodba o prodaji sklenjena z imenovanim sodnim izvršiteljem Vitom
Krevslom, Pod gozdom 2, Jesenice.
Izhodiščna cena za vse premične stvari
je 1,755.000 SIT.
V cenah niso zajeti stroški davkov, taks,
zemljiškoknjižnih vpisov in drugih dajatev.
Te stroške plača kupec. Kupec plača tudi
1,5% provizijo od prodajne cene pooblaščencu Stanovanjskemu podjetju d.o.o.
Na razpisu za prodajo premičnih stvari
lahko sodelujejo domače in tuje pravne ter
ﬁzične osebe, ki morajo predložiti spisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o istovetnosti ﬁzične osebe. Na razpisu za prodajo
nepremičnin pa lahko sodelujejo domače
pravne in ﬁzične osebe ter pravne in ﬁzične
osebe, ki imajo sedež, oziroma državljanstvo ene od držav članic Evropske unije.
Ponudniki lahko ponudijo nakup ločeno
le glede nepremičnih, oziroma premičnih
stvari ali pa nakup nepremičnin skupaj s
premičninami, pri čemer imajo prednost ponudniki, ki ponujajo nakup nepremičnin skupaj s premičninami.
Prodaja se izvaja po načelu ''videno-kupljeno''.

58 / 17. 6. 2005 /

4621

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

Ponudniki morajo vplačati varščino v višini 2,900.000 SIT za nepremičnine na TRR Železarne Jesenice, d.o.o., št.
07000-0000133950, odprt pri Gorenjski
banki d.d. in varščino v višini 180.000 SIT
za premične stvari na račun sodnega izvršitelja Vita Krevsla, št. 07000-0000589462,
odprtega pri Gorenjski banki d.d.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti
predmet prodaje po razpisu, ponujeno ceno,
plačilne pogoje in predložiti kopijo potrdila o
vplačani varščini.
Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku
15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb in
se mu bo vplačana varščina brezobrestno
vštela v pogodbeno ceno, ostali neuspeli
ponudniki pa bodo dobili vrnjeno varščino
brez obresti v roku 8 dni po izbiri.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
sprejme katerokoli prispelo ponudbo, oziroma s katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
Rok za zbiranje ponudb je 30. 6. 2005.
Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov Stanovanjsko podjetje, d.o.o., izpostava Meting, Industrijska cesta 2a, 4270
Jesenice, z oznako ''Ponudba po razpisu
– ne odpiraj''.
Vse informacije o prodaji, seznam premičnih stvari in terminih ogleda lahko ponudniki dobijo na tel. 04/583-65-69 ali GSM
041/651-734.
Železarna Jesenice, d.o.o.

ki se prodaja in mora biti nakazana na
transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri
Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538.
Neuspelemu ponudniku se varščina vrne
brezobrestno v osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni
pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez
opravičenega vzroka odstopi od nakupa,
varščina zapade v korist Mestne občine
Ptuj,
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Ptuj, dne 5. 7. 2005 ob
14. uri, v prostorih male sejne sobe št. 2/1
na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne navedene pogoje.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer ima najemnik stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno
pravico. Če predkupni upravičenec v roku
60 dni od prejema ponudbe ne bo izjavil, da
ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik
stanovanje v etažni lastnini drugemu kolikor etažna lastnina obstaja, vendar samo
pod enakimi ali za kupca manj ugodnimi
pogoji. Predkupna pravica se uveljavlja po
vrstnem redu določenem v 176. členu Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03).
Če predkupni upravičenec ne izkoristi svoje
predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javne ponudbe.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi. Predkupni upravičenec
pa mora kupnino izročiti ali položiti pri sodišču ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku
60 dneh od prejema ponudbe.
7. Stanovanja se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti
večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Prodajalec, lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim vabilom k nakupu dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02 748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj

Ob-16835/05
Občina Odranci, Panonska ulica 33,
9233 Odranci, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnega deleža podjetja
Komunala d.o.o. Lendava
1. Predmet prodaje je: poslovni delež
v nominalni višini 906.400 SIT, ki skupno
predstavlja 2% nominalne vrednosti osnovnega kapitala podjetja Komunala d.o.o. Lendava, matična številka 5254965, po izklicni
ceni 8,000.000 SIT.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) ponujeno ceno, ki ne sme biti manjša
od izklicne cene,
b) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 30 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
c) dokazilo o vplačani varščini.
3. Na razpisu lahko sodelujejo ﬁzične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije
in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti
izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega)
registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Plačilo 8 dni od podpisa pogodbe. Vse
stroške, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, se
zaveže plačati izbrani kupec.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 100.000 SIT. Varščina za resnost
ponudb se plača na transakcijskijski račun
Občine Odranci, št. 01286-0100013245 odprt pri Banki Slovenije, s pripisom: »Varščina
za ponudbo za nakup poslovnega deleža«.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po
končanem izboru.
6. Izmed prispelih ponudb bo komisija
izbrala ponudnika, ki bo ponudil najvišjo
ceno, ob enaki ponudbi pa tisti, ki bo prej
plačal varščino za resnost ponudbe. O iz-

boru najboljšega ponudnika bodo ponudniki
obveščeni po končanem postopku, vendar
najkasneje v 30 dneh od zadnjega dne roka
za oddajo ponudb.
7. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe,
ki prispejo na sedež Občine Odranci, Panonska ulica 33, Odranci, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno zbiranje
ponudb za nakup deleža Komunale Lendava
– ne odpiraj«, do vključno 11. 7. 2005.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila
ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega razpisa
nepopolne.
8. Na podlagi tega razpisa Občina Odranci ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom.
9. Podrobnejše informacije v zvezi s
predmetom prodaje ponudnik lahko dobi
vsak delavnik od 9. do 12. ure pri Matija Kikel, Občina Odranci, telefon 02/577-34-80.
Občina Odranci
Ob-16902/05
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 30. seji dne 26. 5. 2005
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1 Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) trisobno stanovanja v prvem nadstropju, Jadranska ul. 18, na Ptuju, v izmeri 85,84
2
m , parc. št. 1263, vl. št. 758 k.o. Ptuj, po
izhodiščni vrednosti 75.280 SIT/m2 – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas;
b) trisobno stanovanje v prvem nadstropju, Cankarjeva ul. 11, na Ptuju, v izmeri
115,10 m2, parc. št. 1270, vl. št. 765 k.o.
Ptuj, po izhodiščni vrednosti 87.362 SIT/m2
– stanovanje je zasedeno z najemnikom za
nedoločen čas;
c) dvosobno stanovanje v prvem nadstropju, Miklošičeva ul. 11, na Ptuju, v izmeri 55,02 m2 parc. št. 1101/1, vlož. št. 637
k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 85.680 SIT
– stanovanje je zasedeno z najemnikom za
nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko
dajo pravne in ﬁzične osebe. Ponudniki lahko
predložijo ponudbo za eno ali več razpisanih
stanovanj, vendar za vsako stanovanje posebej. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo do vključno 2. 7. 2005, na
naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Osebno prenesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati
na Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek
za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba
št. 36/2, najkasneje do 12. ure. Rok vezanosti
na ponudbo začne teči od dneva oddaje ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme od dneva objave do
poteka roka za od oddajo ponudb, kar pa ne
velja za predkupne upravičence.
Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine,
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Ob-16905/05
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 30. seji, dne 26. 5. 2005
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje je nepremičnina:
1.1. poslovni prostor v Cankarjevi ul.
11, Ptuj, v izmeri 81,04 m2, parc. št. 1.270,
vl. št. 765 k.o. Ptuj po izhodiščni vrednosti
101.185 SIT/m2 – prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas;
1.2. poslovni prostor v Cankarjevi ul. 5,
Ptuj, v izmeri 134,46 m2, parc. št. 1.254,
vlož. št. 751 k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 75.859 SIT/m2 – prostor je zaseden z
najemnikom za nedoločen čas;
1.3. poslovni prostor v Cankarjevi ul. 5.
Ptuj, v izmeri 103,65 m2, parc. št. 1.254,
vlož. št. 751 k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 157.742 SIT/m2 – prostor je zaseden z
najemnikom za nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije in ﬁzične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin.
Ponudniki za nakup nepremičnine svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 2. 7. 2005, na naslov:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
poslovnega prostora«. Osebno prenesene
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj, Mestni
trg 1, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št. 36/2, najkasneje do
12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na
transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri
Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538.
Neuspelemu ponudniku se varščina vrne
brezobrestno v osmih dneh po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine
po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi
od nakupa, varščina zapade v korist Mestne
občine Ptuj,
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine,
– dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več
računov mora ponudnik predložiti za vsak
račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, dne 5. 7. 2005, ob 14. uri, v prostorih male sejne sobe št. 2/1 na Mestni občini
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
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Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do
Mestne občine poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri
čemer ima najemnik poslovnega prostora
ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno pravico, kar mora pisno izjaviti v roku 3 dni od dneva poziva, če je oddal ponudbo. Kolikor najemnik ne uveljavlja
predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo pogodbe.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi.
7. Poslovni prostori se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje poslovni prostor v stanju, kakršno je in ne more
uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Št. 465-13-42/2004
Ob-16999/05
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/01
in 44/02) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: nepremičnina parc.
št. 877/1, zelenica v izmeri 533 m2, k.o. Šmihel pri Novem mestu.
Namembnost navedenega zemljišča
in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št.
350-06-24/2005-1905, z dne 5. 1. 2005, ki
je na vpogled pri občinskem organu.
3. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena nepremičnine parc. št.
877/1, zelenica v izmeri 533 m2, k.o. Šmihel
pri Novem mestu na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke na
dan 31. 5. 2005 znaša 8,996.562,43 SIT. V
izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano
vrednost.

Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno – kupljeno.
4. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
sklenjeni pogodbi z izbranim najugodnejšim
ponudnikom.
5. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz sodnega registra Davčne uprave RS,
ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko
transakcijskega računa in priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene v tabeli,
– dokazilo o plačani kavciji.
6. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, mora to navesti v prijavi in zanj posredovati zahtevane podatke.
7. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba najkasneje v
roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani
ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Mestna občina Novo mesto zadržala njegovo kavcijo in podpisala
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
8. Izbrani ponudnik se s podpisom pogodbe obvezuje sprejeti naslednje obveznosti:
– pridobiti tehnično dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje za posege na zemljišču in zunanjo ureditev v skladu z določili
Odloka o ureditvenem načrtu Pod topom na
Drski v Novem mestu,
– zgraditi in ﬁnancirati vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne objekte in naprave v skladu s pogoji soglasodajalcev.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponudbene cene. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika opravi pristojna komisija in po
zaključku postopka predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika. V primeru več
ponudnikov ima, ob pogoju, da ponudi enako kupnino kot najboljši ponudnik, prednost
pri nakupu lastnik trgovskega objekta ob
ulici Brod.
10. Rok za plačilo: izbrani ponudnik mora
kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške
notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa v
zemljiško knjigo.
11. Vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo
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Št.

na Mestni občini Novo mesto, Novi trg 6,
III. nadstropje, soba št. 87, kontaktni osebi: Darja Plantan, tel. 07/39-39-290, soba
št. 87 in Nataša Murgelj, tel. 07/39-39-292,
soba št. 85.
11. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne plačane kavcije.
Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine parc. št. 877/1, k.o.
Šmihel pri Novem mestu«.
13. Rok za oddajo ponudb je do vključno
8. dan po objavi v Uradnem listu RS. Kolikor
na podlagi objavljenega javnega zbiranja
ponudb občina ne bo prodala predmetne
nepremičnine, zainteresirani ponudniki lahko oddajo ponudbo za nakup navedene nepremičnine v skladu z določili predmetnega
javnega zbiranja ponudb do vključno vsakega 15. v mesecu, (in sicer prvi naslednji rok
je 15. 7. 2005, zadnji rok pa 15. 11. 2005).
Informacije o predmetni nepremičnini
bodo interesentom na razpolago na oglasnih deskah Mestne občine Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto

razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za
opravljanje radiodifuzije ter dne 4. 6. 2004
objavljen v Uradnem listu RS, �t. 61, naslednji sklep:
Razveljavi se javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije,
ki je bil dne 4. 6. 2004 objavljen v Uradnem
listu RS, št. 61, v delu, ki se nanaša na naslednje oddajne točke:
1. Ajdovščina 91,2 MHz za pokrivanje
območja med Ajdovščino in Vipavo;
2. Ajdovščina 93,9 MHz za pokrivanje
območja med Ajdovščino in Vipavo;
3. Ajdovščina 97,9 MHz za pokrivanje
območja med Ajdovščino in Vipavo.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-7/2005-2
Ob-16735/05
Pravila Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije v Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica
12, Ljubljana, vpisan v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik pod zaporedno številko 138
z dne 31. 3. 2000, se z dnem 17. 5. 2005 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-5/2005-4
Ob-16845/05
Pravila Sindikata delavcev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, sprejeta dne 14. 10. 2004, se hranijo na Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik, Trg
MDB 7, 1111 Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 175 z dne
18. 5. 2005.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-50/05-3
Ob-16837/05
Urad je v zadevi priglašene koncentracije
na osnovi nameravane pridobitve nadzora
nad družbo CATV – kabelsko prenosni
sistemi Murska Sobota, d.d., Štefana Kovača 13, Murska Sobota, s strani družbe Telemach, družba za komunikacijske
storitve, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana, ki je podrejena določi-

lom Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99 in 37/04;
v nadaljevanju: ZPOmK), uvedel postopek
presoje skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad ocenjuje, da bo koncentracija zaradi pričakovanih učinkov bistveno povečala
moč udeleženih podjetij na trgu storitev dostopa do kabelsko komunikacijskega omrežja, prenosa televizijskih in radijskih signalov
preko kabelskega omrežja ter dostopa do
interneta preko kabelskega omrežja na območju RS. Ker koncentracija izkazuje resen
sum glede njene skladnosti s pravili konkurence, se je Urad v skladu z določilom
četrtega odstavka 38. člena ZPOmK odločil
za uvedbo postopka presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad poziva ﬁzične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi
formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom
ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki
izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-41/2005-9
Ob-16978/05
Urad RS za varstvo konkurence je dne
10. 6. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
z drugim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da pripojitev družbe Slovenica, Zavarovalniška hiša, d.d., Celovška
206, Ljubljana, družbi Adriatic, Zavarovalna družba, d.d., Ljubljanska cesta 3a,
Koper, ni podrejena določbam ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih razpoložljivih podatkov je Urad ugotovil,
da priglašena transakcija ne pomeni koncentracije v smislu določila tretje alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK, ampak le
statusno pravno združitev podjetij, ki sta s
stališča konkurenčnega prava že prej predstavljali ekonomsko celoto. V takšnih primerih Urad ne presoja vsebinsko skladnosti priglašene koncentracije s pravili konkurence,
zato je skladu z drugim odstavkom 38. člena
ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi, da koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Št. 111-50/2004-103
Ob-17254/05
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije izdaja v skladu
z 32. in 36. členom ter 4. točko četrtega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 120.
člena Zakona o elektronskih komunikacijah
(Ur. l. RS, št. 43/03 in 86/04 – ZVOP-1),
ob subsidiarni uporabi Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05
– UPB1), v zvezi z javnim razpisom, ki je bil
uveden na podlagi sklepa o uvedbi javnega

Stran

Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-16949/05
Družba BIA Separations Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., Teslova 30,
1000 Ljubljana, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vl. št.
1/31001/00, je na svoji skupščini dne 8. 4.
2005 sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se je zmanjšal iz
zneska 549.429 SIT zaradi izstopa družbenika Koselj Primoža za 42,165.000 SIT, na
504,264.000 SIT.
Družba poziva vse svoje upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe ter izjavijo, ali
soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
BIA Separations d.o.o. Ljubljana

Razširitev dnevnega reda
Ob-16968/05
Na podlagi 284. in 286. člena Zakona o
gospodarskih družbah in 13. člena Statuta
Luke Koper d.d., na zahtevo delničarja Republike Slovenije, ki je lastnik 51% vseh delnic Luke Koper d.d., uprava delniške družbe
objavlja dopolnitev dnevnega reda sklicane
10. seje skupščine družbe Luke Koper d.d.,
ki bo v četrtek 7. julija 2005 ob 12. uri v sejni
dvorani Luke Koper Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper, z naslednjo novo dodatno
4. točko dnevnega reda:
4. Razrešitev članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: V skladu z 18. in 20.
členom Statuta Luke Koper d.d. se pred potekom mandata odpokliče člane nadzornega
sveta delniške družbe mag. Janeza Požarja,
doc. dr. Igorja Jakomina in Tomaža Možeta
in se za člane nadzornrega sveta delniške
družbe izvoli mag. Marko Starman, dr. Peter
Verlič in Bojan Zadel.
Ob sklicu skupščine predlagani 4. in 5.
točka dnevnega reda postaneta 5. in 6. točka dnevnega reda.
Luka Koper d.d.

Stran
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Sklici skupščin
Ob-17241/05
Popravek
V vabilu na 9. skupščino družbe Lipa Ajdovščina d.d., objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005, se 5. točka
popravi in pravilno glasi:
5. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2005
se imenuje Euro-In & Partners, revizija in
svetovanje d.o.o., Škofja Loka.
Lipa Ajdovščina d.d.
Ob-16860/05
Popravek
V sklicu 7. skupščine Cestnega podjetja Nova Gorica, Družbe za vzdrževanje
in gradnjo cest, d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16146/05, stran 4437, se na koncu podpis pravilno glasi:
Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za
vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
uprava
Jože Brecelj, dipl. inž. grad.
Uredništvo
Ob-16974/05
Preklic
Preklicuje se 8. redna seja skupščine
delniške družbe STOL, Industrija pohištva
d.d., Kamnik, objavljena v Uradnem listu
RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005, Ob-16340/05,
stran 4443.
Uredništvo
Ob-16975/05
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. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
3.a) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe: osnovni kapital družbe, ki znaša 1.940,500.000 SIT, se zmanjša
za 1.552,400.000 SIT tako, da po izvršenem
zmanjšanju znaša 388,100.000 SIT. Zmanj-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
šanje osnovnega kapitala se izvrši zaradi
kritja prenesene izgube družbe po bilanci na
dan 31. 12. 2004 v znesku 1.397,330.480,64
SIT ter zaradi prenosa 155,069.519,36 SIT v
kapitalske rezerve.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z razveljavitvijo vseh 194.050 delnic družbe z nominalno vrednostjo 10.000
SIT vsake delnice in nadomestitvijo teh z
194.050 novimi delnicami z nominalno vrednostjo 2.000 SIT vsake delnice.
Zamenjava razveljavljenih delnic z novimi delnicami se izvede v razmerju 1:1 na
presečni dan, ki je petnajsti dan po vpisu
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v
sodni register.
3.b) Spremembe statuta družbe: prvi odstavek 3. člena statuta družbe se spremeni
tako, da glasi: osnovni kapital družbe znaša
388,100.000 SIT in je razdeljen na 194.050
SIT navadnih prosto prenosljivih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa št. 4: 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. 02/05
Ob-16736/05
Uprava družbe ob soglasju nadzornega sveta delniške družbe TEM Čatež d.d.
sklicuje
skupščino delniške družbe,
ki bo v sredo, dne 20. 7. 2005, ob 13. uri
na sedežu družbe na Čatežu z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Letno poročilo družbe za leto 2004
– informacija o poslovanju družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2004.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2004 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v višini 4,050.806,73 SIT
se uporabi za oblikovanje drugih rezerv
družbe.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 se imenuje revizijska
družba Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
Novo mesto.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, skupščina izvoli
Dejana Bjelobabo, rojenega 18. 2. 1966, in
stanujočega Trubarjeva 40, 1000 Ljubljana,
z mandatom do 27. 10. 2008.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Čatežu vsak delovni
dan v tednu med 9. in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo
na skupščini in glasovanje je, da delničarji
najmanj tri dni pred sejo skupščine (to je do
vključno 17. 7. 2005) pisno prijavijo družbi
svojo udeležbo na skupščini.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu,
in sicer na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu predloženo družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 13.30 na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež d.d.
uprava družbe
Bajuk Andrej
Ob-16737/05
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Agis zavore d.d., Ptuj, uprava družbe sklicuje
8. redno skupščino
družbe Agis zavore d.d., Ptuj, Rajšpova
ulica 16, Ptuj,
ki bo v četrtek, dne 21. 7. 2005 ob 12. uri
na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsedujoči
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2004 s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnega poročila nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za poslovno
leto 2004 s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.
3. Sklep o uporabi bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2004 v znesku 1,466.625,22 SIT se uporabi za oblikovanje zakonskih rezerv v
znesku 73.331,26 SIT, ostanek v znesku
1,393.293,96 pa ostane nerazporejen;
b) skupščina družbe potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2004 in jima podeljuje razrešnico.
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4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina družbe
imenuje za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2005 Auditor revizijsko družbo
d.o.o. Ptuj.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom za poslovno leto
2004, s poročilom pooblaščenega revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo na voljo na vpogled delničarjem vsak delovni dan med 9. in
11. uro na sedežu družbe v tajništvu v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Pisni nasprotni predlogi delničarjev se
sprejemajo v roku enega tedna po objavi
tega sklica na naslovu družbe.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
upravi družbe prijavijo svojo udeležbo. Prijave se bodo zbirale od dneva objave tega
sklica do vključno dne 15. 7. 2005 v tajništvu
družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 20 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci delničarjev in zastopniki delničarjev pa
z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Agis zavore d.d., Ptuj
direktor družbe
Emerik Weigl, dipl. inž.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 17. avgusta
2005, ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Istraemeco, d.d
uprava – direktorica
Marija Šenk

Ob-16739/05
Na podlagi 38. člena Statuta delniške
družbe Iskraemeco, družbe za upravljanje
in svetovanje, d.d., Kranj, Savska loka 4,
sklicujem
7. skupščino
delniške družbe Iskraemeco, družbe za
upravljanje in svetovanje, d.d., Kranj,
ki bo v sredo 17. avgusta 2005 ob 12. uri
v učilnici št. 1 v II. nadstropju družbe Reina,
d.d., Kranj, Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004 ter razrešnica članom
nadzornega sveta in uprave družbe.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda:
Za predsedujočega skupščine se izvoli
Sašo Peterlin, v komisijo za štetje glasov
pa Dušan Stanjko kot predsednik ter Antonija Bajt in Marjeta Gomboc kot preštevalki
glasov.

Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda:
Sprejme se predlagana uporaba bilančnega dobička.
Bilančni dobiček za leto 2004 znaša
22.297,44 tolarjev in je v celoti sestavljen iz
čistega dobička poslovnega leta.
Bilančni
dobiček
v
znesku
22.297,44 tolarjev ostane nerazporejen in
se v naslednjih letih lahko uporabi kot možen vir za izplačilo dividend.
Upravi družbe in članom nadzornega
sveta Iskraemeca, DUS, d.d., se podeljuje
razrešnica za poslovno leto 2004.
K 3. točki dnevnega reda:
Za poslovno leto 2005 se za revizorja imenuje revizijska družba Pricewaterhousecoopers, d.d., Ljubljana, Parmova 53,
Ljubljana.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna
večina).
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet družbe bosta o morebitnih predlogih sprejela svoja stališča najkasneje dvanajst dni po sklicu skupščine in
o tem obvestila delničarje z objavo na enak
način, kot je objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za ﬁzične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in ﬁrmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Ob organiziranem zbiranju pooblastil mora biti le-to sestavljeno po
Zakonu o prevzemih.
Do udeležbe na skupščini so upravičeni
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo 22. julija
2005.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico s pogojem,
da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Člani uprave in nadzornega sveta družbe
se lahko udeležijo skupščine, četudi niso
delničarji.
Gradivo za skupščino je vsak delovni
dan od 10. do 12. ure na vpogled delničarjem na sedežu uprave družbe Iskraemeco,
DUS, d.d., v Kranju, Savska loka 4.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost
in prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.
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Ob-16740/05
Uprava delniške družbe Primož Trubar,
založništvo, d.d. Kranj sklicuje
14. skupščino družbe
v četrtek, 21. julija 2005 ob 16. uri, na sedežu družbe, Mirka Vadnova 6, Kranj (knjižnica – III. nadstropje – 312).
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice sta pogojeni s tem, da
morajo delničarji prijaviti svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred skupščino. V tem roku je
treba predložiti tudi morebitna pooblastila
za zastopanje.
Predlog dnevnega reda 14. skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti:
– predstavitev notarja,
– imenovanje komisije za izvedbo glasovanja,
– določitev dnevnega reda.
Predlog sklepov:
– skupščina sprejme predlagani dnevni
red;
– v komisijo za izvedbo glasovanja se
imenujeta Barbara Grilanc in Janja Dežman.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2004 in poročila nadzornega sveta – sklepanje o uporabi bilančnega dobička družbe
in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepov:
1. Bilančni dobiček družbe iz leta 2004 v
višini 6,120.400 SIT se uporabi za izplačilo
dividend po 100 SIT/delnico.
2. Dividende se izplačajo v 14 dneh po
prejemu dividend za delnice GTKG, in sicer
delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani najkasneje tretji dan po seji skupščine.
3. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovanje družbe v letu
2004.
Letno poročilo za leto 2004 in poročilo
nadzornega sveta sta delničarjem na razpolago pri Barbari Grilanc.
Trubar, d.d. Kranj
direktor
Edvard Jurjevec
Ob-16741/05
Na podlagi 44. člena Statuta družbe
Metrel DUS d.d. uprava sklicuje
7. skupščino delničarjev,
ki bo 18. julija 2005 ob 14. uri na sedežu
družbe, Ljubljanska cesta 77, Horjul.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: za predsednika skupščine se izvoli Antona Demšarja.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Predlog sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu in seznanitev
skupščine s pisnim poročilom in sklepi nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
za leto 2004.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
a) Bilančni dobiček za leto 2004 znaša
136,369.141,67 SIT in se uporabi:
– 32,082.720 SIT za dividende, to je 240
SIT bruto dividende na delnico. Družba bo
delničarjem izplačala dividende najkasneje
v 60 dneh po sklepu skupščine, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine in
na način, kot ga bo določila uprava družbe.
Dividende se izplačajo iz čistega dobička
za leto 2003;
– 104,286.421,67 SIT ostane nerazporejen in je sestavljen iz preostanka čistega
dobička za leto 2003 (104,035.204,45 SIT)
in preostanka čistega dobička za leto 2004
(251.217,22 SIT).
b) Skupščina se seznani s pisnim poročilom in sklepi nadzornega sveta o potrditvi
letnega poročila za leto 2004.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004;
z njo potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2004.
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 LM Veritas d.o.o. iz Ljubljane.
4. Imenovanje delniškega odbora.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina imenuje delniški odbor
izmed 10% največjih delničarjev za mandat enega leta v sestavi: Stanislav Nagode, Milan Železnik, Ivana Praprotnik, Sandi
Dobrovoljc.
5. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi odstopne izjave preneha, zaradi nezdružljivosti
funkcij, članstvo v nadzornem svetu dosedanji članici Lidiji Petrovčič. Do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta, se v
nadzorni svet imenuje Rudolf Zorko.
6. Potrditev sprememb statuta in potrditev statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: skupščina potrjuje spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predlaganem
besedilu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 11. do 13. ure v času
od sklica skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo Metrel DUS d.d. in prijavijo
svojo udeležbo na skupščini 3 dni pred sejo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Metrel DUS d.d.
Anton Demšar
direktor
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Ob-16747/05
Uprava družbe na podlagi 14. in 15. člena Statuta delniške družbe Tanin Sevnica,
Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica, sklicuje
8. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,
ki bo v četrtek, dne 21. 7. 2005, ob 12. uri
na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica, v
jedilnici družbe in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Kersnikova
5;
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Ratajc in Tina Šteblaj, obe iz Tanin
Sevnica d.d.;
– za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Alojz Vidic iz Sevnice,
Glavni trg 41.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2004.
b) Izhajajoč iz potrjenega letnega poročila bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2004 znaša 455,668.454,54 SIT. Del bilančnega dobička v znesku 199,515.360,64 SIT
se odvede v druge rezerve iz dobička. V
druge rezerve iz dobička se odvede del prenesenega čistega dobička iz leta 2003 v
znesku 72,912.323,51 SIT in del prenesenega čistega dobička iz leta 2004 v znesku
126,603.037,13 SIT. Preostali del bilančnega dobička v znesku 256,153.093,90 SIT,
katerega sestavlja preneseni dobiček iz leta
2002 v znesku 56,637.733,26 SIT, preneseni dobiček leta 2003 v znesku 72,912.323,51
SIT in bilančni dobiček iz leta 2004 v znesku
126,603.037,13 SIT, ostane nerazporejen
(preneseni dobiček) in bo o njem odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2004 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe Tanin Sevnica d.d. za
poslovno leto 2005 se imenuje revizijska
družba ITEO Abeceda Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana.
4. Obravnava sprememb dejavnosti
družbe ter sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) Sprejme se sklep o razširitvi dejavnosti družbe v predloženem besedilu.
b) Sprejme se sklep o spremembi statuta
družbe v predloženem besedilu.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in seznanitev z
imenovanjem člana nadzornega sveta predstavnika delavcev.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je dne 20. 7. 2005 potekel mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delničarjev
Božici Miroševič Jurkovič in Andru Ocvirku.

Za člana nadzornega sveta – predstavnika
delničarjev se za dobo štirih let izvolita Andro
Ocvirk in Božica Miroševič Jurkovič. Mandat
začne članoma teči dne 21. 7. 2005.
b) Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev,
kateremu je štiriletni mandat začel teči dne
9. 5. 2005.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2004, revizorjevo
mnenje, poročilo nadzornega sveta, predlagane spremembe dejavnosti in statuta družbe ter drugo gradivo za skupščino družbe s
predlogi sklepov so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Tanin Sevnica d.d., Hermanova 1, Sevnica, v tajništvu uprave, vsak
delovni dan med 12. in 13. uro od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
in na njej odločajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na
dan 30. 6. 2005 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine
prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in ga shrani družba.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napovedati
upravi družbe pisno vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo v
istem roku poslati tudi pisna pooblastila.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Tanin Sevnica d.d.
uprava
Ivan Mirt
Ob-16765/05
V skladu s točko 7. člena statuta družbe
Avtoprevozništvo in servisi d.d., Koroška c.
64, Velenje, sklicuje uprava družbe
10. redno skupščino
družbe APS d.d.,
ki bo dne 19. 7. 2005 ob 10. uri na sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Branko Sobočan za preštevalki
glasov se imenujeta Olga Seitl in Dijana
Višnar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe
APS d.d., in sicer ob seznanitvi z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta, s
katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe APS d.d. v poslovnem letu
2004.
3. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala ter pooblastilo nadzornemu
svetu za izdelavo čistopisa statuta.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v
znesku 308,696.000 SIT se zaradi namena
pokritja prenesene izgube iz prejšnjih let v višini 129,061.389,30 SIT in delno iz leta 2004
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v višini 24,634.610,70 SIT oziroma skupaj
153,696.000 SIT zmanjša po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z združevanjem delnic iz 308,696.000
SIT na izhodiščno višino 155,000.000 SIT
tako, da se delnice nominalne vrednosti
1.000 SIT za eno delnico po postopku, kot
je naveden v nadaljevanju, združijo ter zamenjajo za delnice z nominalno vrednostjo
100.000 SIT za eno delnico.
To se opravi tako, da se na presečni
dan vsaka delnica nominalne vrednosti 1.000 SIT pomnoži s koeﬁcientom
0,50211211029621375074506958302019,
potem pa se glede na seštevek zmnožkov
za vsakega delničarja izračuna število pridobljenih delnic nominalne vrednosti 100.000
SIT za eno delnico. Do pridobitve novih delnic družbe je v tem primeru upravičen vsak
dosedanji delničar, ki po postopku združevanja pridobi najmanj eno celo delnico nominalne vrednosti 100.000 SIT, presežek
do ene cele delnice nominalne vrednosti
100.000 SIT pa predstavlja delna pravica.
Glede na navedeno osnovni kapital družbe po zmanjšanju v izhodiščni višini znaša
155,000.000 SIT, za kar se izda izhodiščno
število 1.550 delnic v nominalni vrednosti
100.000 SIT za eno delnico.
Presečni dan za zamenjavo dosedanjih
delnic zaradi združitve je štirinajsti dan po
vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register.
Vse novo izdane delnice imajo enake
lastnosti kot dosedanje delnice.
Uprava družbe APS d.d. je dolžna nove
delnice, ki so izdane namesto razveljavljenih, vendar ne zamenjane, prodati, izkupiček pa izplačati imetnikom delnih pravic
skladno s tretjim in četrtim odstavkom 351.
člena Zakona o gospodarskih družbah. Ne
glede na določbo tretjega odstavka 354. člena tega zakona družba zagotavlja upnikom
ustrezno zavarovanje njihovih terjatev tako,
kot to določa 350. člen ZGD.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno s tem sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala uskladi besedilo statuta v točki, ki se nanaša na osnovni kapital ter število
izdanih delnic.
4. Imenovanje ﬁnančnega revizorja za
leto 2005.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini sprejem naslednjega sklepa: za
revidiranje računovodskih izkazov za leto
2005 se imenuje revizijska družba EPIS
d.o.o., Glavni trg 5, Celje.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
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 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.
Udeležence prosimo, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilo nadzornega sveta je
na voljo na sedežu družbe, v tajništvu, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.

uro. Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno in mora biti pred
začetkom skupščine predloženo družbi.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasite pol ure pred začetkom skupščine.
Uprava družbe
Janez Deželak

Vljudno prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočite v sedmih dneh od
objave tega vabila upravi družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
APS d.d.
uprava družbe
Uroš Zagoričnik
Ob-16767/05
Uprava družbe Termo, d.d., Škofja Loka
sklicuje
skupščino
družbe Termo, d.d., Škofja Loka,
ki bo v torek dne 19. 7. 2005 ob 12. uri v
sejni sobi družbe Termo d.d. Trata 32, Škofja Loka, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za 2004.
Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se letno poročilo za leto
2004.
3. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2004, ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Celotni bilančni dobiček v znesku 2.450.521.340,21 SIT od česar je
440.145.550,30 SIT preostanka čistega dobička za leto 2004, 2.010.375.789,91 SIT
pa prenesenega dobička iz preteklih let,
se razporedi tako, da se znesek v višini
85.330.545,72 SIT razporedi za izplačilo
dividend, ostali del bilančnega dobička v
znesku 2.365.190.794,49 SIT pa prenese v
naslednje obdobje kot preneseni dobiček.
Dividende pripadajo delničarjem, ki so na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo Termo, d.d., ki je vodena v centralnem registru
Klirinško depotne družbe in sicer v znesku
57,21 SIT bruto na delnico. Delničarjem se
dividende izplačajo v 30 dneh od dneva
skupščine.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Termo, d.d., Škofja Loka
v poslovnem letu 2004 ter se upravi in članom nadzornega sveta v smislu drugega odstavka 282. člena ZGD podeli razrešnica.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa:
4.1. Za revizijo računovodskih izkazov
Termo, d.d., Škofja Loka za leto 2005 se imenuje revizijska družba Pricewaterhous Coopers d.o.o, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog so pripravili delničarji, ki so od
uprave tudi zahtevali sklic skupščine družbe
s to točko dnevnega reda.
Predlog sklepa:
5.1. Odpokličejo se člani nadzornega
sveta dr. Eduard Zehetner, mag. Roland
Platzer, Boris Grosman.
5.2. Za člane nadzornega sveta družbe
Termo, d.d., Škofja Loka za dobo 4 let z
veljavnostjo od 19. 7. 2005 se izvolijo: Jože
Bogataj, Marjeta Šinkovec, Matjaž Maček.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na voljo v pravni službi družbe
v prostorih Terma, d.d., Škofja Loka, Trata
32, vsak delovni dan v tednu med 11. in 13.
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Ob-16775/05
Na osnovi 6/3. točke Statuta družbe Tovarna meril Kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
12. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine, d.d.,
ki bo 20. 7. 2005 ob 13. uri, na sedežu
družbe Slovenj Gradec, Pameče 153.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem
sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Za predsednika skupščine se imenuje Niko Pušnik, za preštevalca glasov se
imenujeta Jeseničnik Barbara in Jana Toš.
Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz
Slovenj Gradca.
2. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2004 in poročila nadzornega
sveta, ter odločanje o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet prelagata skupščini sprejem sklepa:
A) Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe z dne 16. 6. 2005, ki se nanaša na
preveritev letnega poročila in predloga za
delitev dobička za leto 2004.
B) Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2004 znaša 192,610.904,30 SIT se
uporabi:
– 55,174.800 SIT za izplačilo dividend,
– 2,500.000 SIT bruto za nagrado upravi
v obliki udeležbe v dobičku,
– 4,300.000 SIT bruto za nagrade delavcem po individualnih – poslovodnih pogodbah v obliki udeležbe v dobičku po predlogu
uprave,
– 1,500.000 SIT bruto za nagrade članom nadzornega sveta v obliki udeležbe v
dobičku.
Za izplačilo dividend in nagrad upravi,
poslovodnim delavcem in nadzornemu svetu se uporabi preneseni čisti dobiček iz leta
2003.
O uporabi preostalega dobička v višini
129,136.104,30 SIT bo odločeno v prihodnjih poslovnih letih.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 15. 9. 2005, in sicer po
stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, na dan 31. 8. 2005.
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C) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004
s katero odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2004.
3. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2005 se imenuje
revizijska družba Audit & Co., družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18,
9000 Murska Sobota.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo vsaj 10
dni pred dnem skupščine, oziroma njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali pisno s
priporočeno pošiljko, najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe od 12. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Tovarna meril Kovine, d.d.
uprava
Rudolf Franc Verovnik, inž. str.
Ob-16776/05
Na podlagi 7.3 točke statuta družbe A1,
investicijsko upravljanje, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
sklicuje
2. izredno skupščino
družbe A1, investicijsko upravljanje,
d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93,
ki bo v sredo, 20. julija 2005 ob 11. uri
na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93 v
Ljubljani, ter predlaga naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Dušan Kecman iz Ljubljane,
– seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je dne
6. 6. 2005 potekel mandat vsem članom
nadzornega sveta, ki zastopajo interese
delničarjev.
Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo
interese delničarjev, se za obdobje 4 let, ki
začne teči z dnem odločitve na skupščini,
izvolijo:
– Naberšnik Drago,
– Papič Jože,
– Šefman Bojan,
– Toš Andrej.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar
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prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
A1, investicijsko upravljanje, d.d.,
Ljubljana
uprava družbe
Franc Jakša
Ob-16822/05
Na podlagi prvega in drugega odstavka
283. člena Zakona o gospodarskih družbah
direktor družbe Sava Plus, d.d., Ljubljana,
Celovška 175, sklicuje
3. sejo skupščine
Sava Plus, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 20. julija 2005, ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Celovška 175 (v
3. nadstropju).
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem
dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, izvoli preštevalca glasov, ugotovi sklepčnost in sprejme dnevni
red, v skladu s predlogom sklicatelja skupščine.
Skupščina se seznani z vabljenim notarjem.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2004 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica direktorju in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina za revidiranje
letnega poročila Sava plus, d.d. za poslovno
leto 2005 imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo BDO EOS, družba za revidiranje,
d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini z uresničevanjem glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v
tajništvu družbe in so na zadnji dan prijave
na skupščino vpisani v centralnem registru
KDD.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni
dan med 12. in 13. uro, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje
en glas.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne uro pozneje, to je ob
10. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sava Plus, d.d.
dr. Janez Balkovec, direktor

Št. 900036
Ob-16825/05
Na podlagi 6.23. točke statuta delniške
družbe ERA trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
družbe ERA d.d., Velenje,
ki bo 21. julija 2005 ob 13. uri v prostorih
na sedežu družbe ERA d.d. v Velenju, Prešernova 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta bilančni dobiček poslovnega leta
2004 v višini 534,206.570,70 SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločala
skupščina v naslednjih poslovnih obdobjih.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2004.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
dosedanjim članom nadzornega sveta, se
po predlogu nadzornega sveta izvolijo novi
člani nadzornega sveta za dobo štirih let in z
začetkom mandata od 31. 7. 2005 dalje.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skupščina na
podlagi osme alinee prvega odstavka 240.
člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem
preudarku in v dobrobit družbe, za dobo 18
mesecev od sprejema tega sklepa kupi lastne
delnice, katerih skupni nominalni znesek ne
sme presegati 5% osnovnega kapitala družbe. Uprava ne sme pridobivati delnice izključno z namenom trgovanja. Najvišja nakupna
cena ne sme presegati 70% knjigovodske
vrednosti delnice na dan odkupa, najnižja
prodajna cena pa je določena v višini povprečne revalorizirane nakupne vrednosti.
Pri odsvajanju lastnih delnic so v postopkih izvedbe pripojitev izključene prednostne
pravice delničarjev.
7. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2005 imenuje revizijska
družba Abeceda d.o.o., Celje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
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Št.

Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je delničarjem na
voljo na sedežu družbe ERA d.d., v Velenju, Prešernova 10, vsak delovni dan od
7. do 9. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki posredovani upravi v roku sedem
dni po objavi tega sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 2. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 12.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
ERA d.d., Velenje
uprava družbe

3. Matjaž Vnuk, EMŠO 0812973500206,
4. Stojan Žibert, EMŠO 3105960500358.
Skupščina se hkrati seznani s članoma
nadzornega sveta, izvoljenima na svetu delavcev.
Sklep k 5. točki: Sprejme se spremembe
statuta družbe v skladu s predlogom delničarja Infond Holding Finančna družba d.d.,
objavljenim v gradivu skupščine. Pooblašča
se upravo in notarja za izdelavo in potrditev
prečiščenega besedila statuta družbe.
Pogoji udeležbe in distribucija gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri upravi družbe Jelovica d.d., v
tajništvu pri Tini Masnec vsak delavnik od 7.
do 12. ure. Tam je dostopno tudi revidirano
letno poročilo za poslovno leto 2004 in poročilo nadzornega sveta. Tam je dostopen tudi
veljaven statut družbe, predlog sprememb
statuta družbe in predlog čistopisa statuta
družbe z upoštevanimi spremembami.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti pisno in z obrazložitvijo v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na naslov družbe
s pripisom “nasprotni predlog za skupščino”.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci
delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana in ki vsaj 3 dni pred skupščino
prijavijo svojo udeležbo na naslov družbe s
pripisom “udeležba za skupščino”. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred
skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine
in prevzeti glasovnice.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob prihodu.
Jelovica, lesna industrija, d.d.,
Škofja Loka
uprava
mag. Marija Slovnik

Št. 94
Ob-16827/05
Na podlagi 4. točke Statuta družbe Trgovsko podjetje Potrošnja d.d., Kidričeva 1,
Zagorje ob Savi, uprava družbe sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Potrošnja d.d., Zagorje ob Savi,
ki bo 21. 7. 2005 ob 11.30 v Velenju,
Prešernova 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se organi
skupščine in notar po predlogu uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta se iz čistega dobička iz leta 2004
v višini 1,480.000 SIT odvede v zakonske
rezerve 5% zneska čistega dobička v vrednosti 74.000 SIT. Iz ostanka čistega dobička
v znesku 1,406.000 SIT se oblikuje bilančni
dobiček, ki se uporabi za druge rezerve iz
dobička.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2004.
5. Sprejem sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe statuta družbe v predlaganem besedilu.
Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami
statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo.
6. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet se seznani, da na podlagi odstopne izjave preneha
članstvo v nadzornem svetu Zdenku Fritzu.
Na predlog nadzornega sveta se za novega člana nadzornega sveta družbe za čas
od 21. 7. 2005 do vpisa sprememb statuta v
sodni register izvoli Andrejo Smolej.
7. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2005 imenuje revizijska
družba Abeceda d.o.o., Celje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. 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 pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje 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.
Popolno gradivo za skupščino, vključno
s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter spremembami statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe pri poslovni sekretarki Tanji Poljšak
vsak delovni dan od 10. do 12. ure. Glasuje
se na podlagi glasovnic, razen za 2. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok. Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh od objave
sklica.
Potrošnja d.d., Zagorje ob Savi
uprava družbe
Ob-16829/05
V skladu s Statutom delniške družbe in
Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe
9. skupščino
delniške družbe Jelovica, lesna
industrija, d.d., Kidričeva 58, 4220
Škofja Loka,
ki bo v sredo, dne 20. 7. 2005 ob 10. uri,
na sedežu družbe Kidričeva 58, Škofja
Loka.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine, veriﬁkacijske komisije in potrditev notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2004 in poročilom
nadzornega sveta ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki: Izvoli se predsednik
skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta. Izvoli se tričlanska veriﬁkacijska komisija po predlogu uprave in nadzornega sveta. Potrdi se notarka Erika
Braniselj.
Sklep k 2. točki: Skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom za poslovno
leto 2004 in poročilom nadzornega sveta.
Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom uprave in nadzornega sveta.
Sklep k 3. točki: Za revizorja za poslovno leto 2005 se imenuje KPMG Slovenija
d.o.o.
Sklep k 4. točki: Za člane nadzornega
sveta družbe, z mandatom od dne 29. 7.
2005 dalje in za mandatno dobo 4 leta se
izvolijo:
1. Tomaž
Osolnik,
EMŠO
2602975500281,
2. Blaž Pipp, EMŠO 3110967500306,

Stran

Št. 405
Ob-16832/05
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2,
Maribor, vabi delničarje na
10. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 18. julija
2005 ob 11. uri na sedežu družbe Vetrinjska
ulica 2, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Uprava obvesti skupščino o notarju, ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine Peter Petrovič in za preštevalki glasov Irena Lorencin in Zdenka
Pergar.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Predstavitev letnega poročila družbe
Informatike d.d. Maribor za poslovno leto
2004, revizorjevega poročila, poročila nad-
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zornega sveta in predloga uporabe bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
– skupščina sprejme na znanje letno poročilo Informatike d.d., revizorjevo poročilo
in poročilo nadzornega sveta za leto 2004,
– delitev čistega dobička za leto 2004 v
višini 1,733.644,68 SIT se razporedi:
– 50% bilančnega dobička na dan
31. 12. 2004 v višini 866.822,34 SIT se prenese v poslovno leto 2005 kot preneseni
dobiček,
– 50% v druge razerve iz dobička.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2004.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2005 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.
7. Volitve članov nadzornega sveta Informatike d.d.
Največji delničarji predlagajo naslednje
kandidate za člane novega nadzornega sveta: Karol Juvan, Jože Knavs, Miro Rogina,
David Valentinčič, Stanislav Vojsk.
Predlog sklepa: skupščina izvede volitve
članov nadzornega sveta za dobo 4 let.
8. Seznanitev skupščine s člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev
družbe.
9. Določitev višine sejnin za predsednika
in člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o višini sejnine za predsednika nadzornega
sveta in člane nadzornega sveta v predlaganem besedilu.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi dne 11. 7. 2005 in
ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe izkažejo z osebnim identiﬁkacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci
delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, je na sedežu
družbe na vpogled vsak delovni dan pri Ireni Lorencin od 10. do 12. ure in pri Valentini
Grad od 10. do 12. ure v poslovnih prostorih
v Ljubljani, Hajdrihova 2 do vključno 11. 7.
2005.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega
reda, glede katerih žele, da so o njih pravo-
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časno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina vnovič sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Informatika, d.d.
uprava družbe
Matko Pohar
direktor
Matko Pohar
Ob-16839/05
Na podlagi določil 18. člena Statuta družbe uprava sklicuje
11. skupščino
delniške družbe Semenarna Ljubljana,
proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v torek, dne 19. julija 2005, ob
11.30 na sedežu družbe, Dolenjska cesta
242, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
4. Razrešitev in imenovanje novega člana nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
k točki 1: Za predsednika skupščine se
izvoli odvetnika Zorana Pečnika, za preštevalca glasov Majdo Nikolovski, za izdelavo notarskega zapisnika se določi notarko
Nado Kumar ter potrdi predlagani dnevni
red po predlogu uprave.
k točki 2:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu letnega poročila uprave za poslovno leto 2004.
2.2 Bilančni dobiček poslovnega leta
2004 v višini 222,412.626,79 SIT ostane
nerazporejen in bo o njegovi uporabi skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih.
2.3 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2004.
k točki 3: sprejmejo se spremembe in
dopolnitve Statuta družbe.
k točki 4:
4.1. Razreši se član nadzornega sveta
Dino Marchiorello.
4.2. Imenuje se nov član nadzornega
sveta Giovanni Fante za obdobje do izteka
mandata ostalim članom nadzornega sveta.
k točki 5: Za revidiranje računovodskih
izkazov družbe za leto 2005 skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o.
V 3. točki dnevnega reda sklica skupščine predlagana sprememba Statuta družbe o
odobrenem kapitalu vsebuje tudi pooblastilo
upravi, da s sklepom o izdaji novih delnic
izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do vpisa novo izdanih delnic.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2004, poročilo nadzornega sveta o preveritvi

in sprejemu letnega poročila, skupaj z ostalim gradivom po dnevnem redu skupščine
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Dolenjska c. 242 v Ljubljani, in sicer
vse delovne dni od 9. do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi družbe le v pisni obliki v sedmih dneh od dneva
objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe
svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci
morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila. Pisna pooblastila morajo za ﬁzične
osebe vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe
pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, ﬁrmo ter podpis in žig pooblastitelja. Člani
uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino razen pri 2., 3. in 4. točki, kjer je
potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju
zastopanega kapitala. Glasuje se osebno
oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12.30, z istim dnevnim redom.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.
Uprava družbe
Semenarna Ljubljana
Anton Prašnikar
Ob-16841/05
V skladu s 27. členom Statuta Nove KBM
d.d. Maribor, sklicuje uprava banke
12. sejo skupščine
Nove KBM d.d.,
ki bo potekala v torek, dne 19. julija
2005, ob 12. uri v prostorih Nove KBM d.d.
v Mariboru, Vita Kraigherja 4/VI. nadstropje,
sejna soba.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisoten notar Friderik Bukovič iz Maribora.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine mag. Daniela Blejca,
– za preštevalca glasov: Maksimiljana
Judra in Marijano Hunjadi.
3. Seznanitev s poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2004 z mnenjem nadzornega sveta, z letnim poročilom Nove KBM
d.d. in konsolidiranim Letnim poročilom
bančne skupine za leto 2004 s poročilom
revizijske družbe KPMG in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila
Nove KBM d.d. in konsolidiranega Letnega
poročila bančne skupine za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani s predloženim poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2004 z mnenjem nadzornega sveta, z letnim poročilom Nove KBM
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d.d. in konsolidiranim Letnim poročilom
bančne skupine za leto 2004 s poročilom
revizijske družbe KPMG in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila
Nove KBM d.d. in konsolidiranega Letnega
poročila bančne skupine za leto 2004.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2004 s predlogom podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM
d.d. za poslovno leto 2004.
Predlog sklepov:
1. Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke
se bilančni dobiček za leto 2004 v višini
1.416,325.798,87 tolarjev uporabi za naslednje namene:
– za izplačilo delničarjem v višini
1.000,100.000 SIT, kar znaša 342,50 SIT
bruto na delnico;
– za druge rezerve iz dobička
416,225.798,87 SIT.
Dobiček se izplača delničarjem, ki so bili
na dan 21. julij 2005 vpisani v delniško knjigo, in sicer v dveh enakih obrokih po 50% v
mesecu juliju in oktobru 2005.
2. Skupščina Nove KBM d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
Nove KBM d.d. za poslovno leto 2004.
5. Predlog imenovanja pooblaščenega
revizorja Nove KBM d.d. za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina banke na
predlog nadzornega sveta Nove KBM d.d.
za pooblaščenega revizorja Nove KBM
d.d. za leto 2005 imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje delničar na
skupščini osebno ali preko pooblaščenca.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini
pravočasno – v roku treh delovnih dni pred
skupščino prijavijo upravi banki.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati pri upravi banke
vsaj tri dni pred skupščino.
Uprava in člani nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Celotno gradivo za dnevni red skupščine
s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
od 20. junija 2005 dalje do dneva skupščine
v tajništvu banke v Mariboru, Vita Kraigherja
4, V. nadstropje.
Uprava Nove KBM d.d.
Matjaž Kovačič
predsednik
Manja Skernišak
članica

in nadzorni svet z izjemo predloga k 3. točki dnevnega reda, katerega predlagatelj je
sam nadzorni svet.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– skupščini predseduje odvetnik Stojan
Zdolšek iz Ljubljane,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Petra Poš in Dušan Vabšek,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notarka Breda Horvat iz Maribora.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2004 ter poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu; sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2004 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2004 znaša 597,376.000 SIT ostane nerazporejen.
2.2 Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2004.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2005 se imenuje
revizorja Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Tržaška c. 132, Ljubljana.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov, letnim poročilom za poslovno leto
2004, revizijskim mnenjem k letnemu poročilu, pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila z mnenjem revizorja in predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta družbe je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Cestnega podjetja Maribor, d.d., Maribor, Iztokova ulica
30, pri Petri Poš, vsak delovni dan od 8. do
10. ure od dneva objave do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan zasedanja
skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in deponirano na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 15.30 na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo na mestu za-

Št. 1473
Ob-16842/05
Na podlagi 31. člena statuta delniške
družbe Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring d.d., Maribor,
Vetrinjska ulica 2, uprava družbe sklicuje
8. skupščino
družbe Javno podjetje
Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj
in inženiring, d.d.,
ki bo dne 19. 7. 2005 ob 13. uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2
(sejna soba št. 326 – III. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.

Imenuje se predsednik skupščine in preštevalka glasov. Seji je prisoten vabljeni notar
Stanislav Bohinc iz Maribora. Skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi 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 družbe v poslovnem letu 2004 ter jima
podeli razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005 skupščina imenuje
revizijsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave, skupščina z dne 19. 7. 2005 razreši s funkcije člana nadzornega sveta mag.
Draga Fabijana in imenuje nadomestnega
člana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z letnim poročilom za
leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo 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 vsaj 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in
morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring, d.d.,
Maribor
direktor
Dragomir Peklar, univ. dipl. org. dela
Št. 005923
Ob-16844/05
Uprava družbe na podlagi 11. člena Statuta delniške družbe Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ulica 30, Maribor, sklicuje
9. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Maribor, družba za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica 30,
Maribor,
ki bo v četrtek, 21. 7. 2005 ob 15. uri na
sedežu družbe, Iztokova ulica 30, Maribor.
Predlagatelja sklepov skupščine sta uprava
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sedanja skupščine eno uro pred začetkom
skupščine.
Cestno podjetje Maribor, d.d.
direktor družbe
Janez Škoberne, dipl. org.
Št. 5/05
Ob-16878/05
Na podlagi določil Statuta uprava družbe
Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva 97,
Ljubljana, v soglasju z nadzornim svetom
sklicuje
9. letno skupščino
družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana,
ki bo dne 29. 7. 2005 ob 9. uri v prostorih
družbe na Slovenčevi 97, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se delovni organi
skupščine: predsednik skupščine in preštevalca glasov.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2004 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznanja z letnim poročilom uprave za leto 2004, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2004.
Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o
uporabi bilančnega dobička sprejme sklep:
bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004 znaša
93,575.154,22 SIT in v celoti ostane nerazporejen.
2.2. Upravi in članom nadzornega sveta
se za poslovno leto 2004 podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno
leto 2005 se imenuje družba BDO EOS Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: izvolita se dva člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala z nastopom mandata 19. 12.
2005.
Skupščina se seznani, da je bila v nadzorni svet kot predstavnica sveta delavcev
imenovana Bernarda Lap z nastopom mandata 19. 12. 2005.
5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predsedniku nadzornega sveta pripada
sejnina v višini 82.000 SIT bruto, članoma
pa v višini 66.000 SIT bruto.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so na dan 26. 7. 2005
vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d., Ljubljana, in bodo sami
ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi
na skupščino obvezno priložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemnem prostoru skupščine, in sicer vsaj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
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potrebno za glasovanje.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala uro kasneje, glasovanje pa bo ne glede na število
prisotnih delnic.
Vse gradivo za skupščino je na vpogled
v tajništvu podjetja, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, oziroma za informacije pokličite
po tel. 01/534-15-97.
Hidrotehnik d.d. Ljubljana
uprava
Andrej Bukovec, univ. dipl. ek.
Ob-16908/05
Na podlagi 6.5. točke Statuta Unior Kovaške industrije d.d., uprava sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Unior Kovaška industrija d.d.,
ki bo dne 20. 7. 2005 ob 12. uri v Termah Zreče.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost na
skupščini in se na predlog uprave izvolijo
delovna telesa skupščine. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Franc Marguč iz Slovenskih Konjic.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2004 in z mnenjem revizorja
ter pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za poslovno
leto 2004 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3.1 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:
I. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2004 znaša 4.877,963.553,29 SIT in
je sestavljen iz prenesenega dobička iz preteklih let v višini 4.231,060.073,97 SIT, prenesenih zapadlih, neizplačanih dividend iz
leta 1998, 1999 in 2000 v višini 166.857,92
SIT in preostanka čistega dobička leta 2004
v višini 646,736.621,40 SIT.
II. Uprava predlaga, da se ugotovljeni bilančni dobiček uporabi, kot sledi:
a) del bilančnega dobička v znesku
646,736.621,40 SIT, ki je sestavljen iz preostanka čistega dobička leta 2004, ostane
nerazporejen;
b) del bilančnega dobička v znesku
196,463.404 SIT, ki je sestavljen iz preostanka čistega dobička iz leta 1998 v višini
3,883.313,52 SIT in preostanka čistega dobička iz leta 1999 v višini 192,580.090,48
SIT, se nameni za:
– izplačilo dividend v višini 74 SIT bruto za
delnico v skupnem znesku 173,042.636 SIT;
– izplačilo nagrad članom uprave in članom nadzornega sveta v skupnem znesku
23,420.768 SIT bruto.

Delničarjem, ki bodo na dan 21. 7. 2005
vpisani v delniško knjigo družbe pripada dividenda v višini 74 SIT bruto na delnico in
se izplača delničarjem najkasneje do 31. 10.
2005 v gotovini.
Zapadlost dividende za leto 2004 je tri
leta od dneva skupščine delničarjev družbe,
to je do vključno 20. 7. 2008, ko bo družba
Unior d.d. znesek neizplačane dividende
prenesla v nerazporejeni dobiček in o tem
obvestila skupščino delničarjev družbe;
c) del bilančnega dobička v znesku
918,677.913,61 SIT, ki je sestavljen iz preostanka čistega dobička iz leta 1999 v višini 552,359.949,50 SIT in 1/2 preostanka čistega dobička iz leta 2000 v višini
366,317.964,11 SIT, ostane nerazporejen;
d) preostanek bilančnega dobička v
znesku 3.116,085.614,28 SIT, ki je sestavljen iz 1/2 preostanka čistega dobička iz
leta 2000 v višini 366,317.964,12 SIT, preostanka čistega dobička iz leta 2001 v višini
857,461.999,18 SIT, preostanka čistega dobička iz leta 2002 v višini 880,474.232 SIT,
preostanka čistega dobička iz leta 2003 v
višini 1.011,664.561,06 SIT in ostanka neizplačanih dividend v višini 166.857,92 SIT, se
razporedi v druge rezerve iz dobička.
3.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2004 in jima podeljuje razrešnico.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da zaradi
poteka časa z dnem 12. 12. 2005 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta. Na predlog nadzornega sveta se za
nove člane nadzornega sveta s strani delničarjev izvolijo:
– Stanislav Stopar,
– Andrej Poklič,
– Anton Roškar,
– dr. Karl Kuzman.
Mandatna doba novoizvoljenih članov
nadzornega sveta prične z dnem 13. 12.
2005 in traja 4 leta. Svet delavcev bo izvolil
štiri člane s strani predstavnikov delavcev.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se potrdi predlagana revizijska družba
PricewaterhouseCoopers d.o.o., da opravi
revizijo poslovanja družbe za leto 2005.
6. Dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprejme dopolnitve statuta družbe
Unior d.d. v predloženem besedilu in čistopis statuta družbe:
V 2. poglavju statuta – dejavnost družbe
– se besedilo tega poglavja dopolni z naslednjimi dejavnostmi:
E 40.113 Druga proizvodnja električne
energije;
E 41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se
ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom
iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo
pisno pooblastilo dostaviti družbi vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine in mora biti ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
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Prijava udeležbe na skupščino: pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo delničarji družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, to je do 16. 7. 2004.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino uro pred začetkom seje prijavijo
pred vhodom v dvorano z osebno izkaznico
ali drugim identiﬁkacijskim dokumentom in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne naprave.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 12. ure na sedežu
družbe v pravni službi.
Predlogi delničarjev: prosimo, da svoje obrazložene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh od objave
sklica.
Unior d.d.
predsednik uprave
Gorazd Korošec, univ. dipl. ekon.

podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta
8/a, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu
družbe v Murski Soboti, na Lendavski 11 in
ki so na dan 30. 6. 2005 vpisani v delniško
knjigo. Pooblastilo mora biti dano v pisni
obliki in ga je treba predložiti na sedežu
družbe, kjer ostane shranjeno. Neposredno
ob prihodu na skupščino naj se udeleženci
prijavijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo
potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo, na sedež družbe v osmih dneh po objavi tega
sklica.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu družbe Pomurka Mesna industrija d.d., Panonska 11, Murska Sobota.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne v istih prostorih. Skupščina
bo v takem primeru odločala ne glede na
višini zastopanega kapitala.
Pomurka Mesna industrija d.d.
Murska Sobota
predsednik uprave
Vinko Šnurer, ekon.

Ob-16933/05
Na podlagi 6. člena Statuta delniške
družbe ABC Pomurka – International d.d.
Mednarodna trgovina, Lendavska 11, Murska Sobota, uprava družbe sklicuje
13. skupščino
delničarjev družbe ABC Pomurka
– International, Mednarodna trgovina
d.d., Lendavska 11, Murska Sobota,
ki bo 18. 7. 2005 ob 11. uri v prostorih družbe ABC Pomurka International d.d.
Mednarodna trgovina d.d., Lendavska 11,
Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
izvolijo organi skupščine po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s predlogom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na
preveritev letnega poročila družbe ABC Pomurka – International, Mednarodna trgovina
d.d. Murska Sobota, za leto 2004.
2a) Obravnavanje in odločanje o delitvi
bilančnega dobička družbe za poslovno leto
2004 s predloženim besedilom.
2b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe
ABC Pomurka – International Mednarodna
trgovina d.d., Murska Sobota za poslovno
leto 2004.
3. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta družbe.
Razrešijo se štirje člani nadzornega sveta družbe, in sicer: Vinko Šnurer, Marič Ludvik, Gabrijela Drvarič in Irena Lipič.
Predlog sklepa:
Za nove člane nadzornega sveta se imenujejo:
1. Vojteh Volk,
2. Marko Volk,
3. Geza Maček,
4. Lajos Kepe.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2005
imenuje revizorska hiša KPMG Slovenija,

podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta
8/a, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu
družbe v Murski Soboti, na Lendavski 11 in
ki so na dan 30. 6. 2005 vpisani v delniško
knjigo. Pooblastilo mora biti dano v pisni
obliki in ga je treba predložiti na sedežu
družbe, kjer ostane shranjeno. Neposredno
ob prihodu na skupščino naj se udeleženci
prijavijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo
potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo, na sedež družbe v osmih dneh po objavi tega
sklica.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe v Murski
Soboti, Lendavska 11, vsak delovni dan od
8. do 14. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo v takem
primeru odločala ne glede na višini zastopanega kapitala.
ABC Pomurka – International d.d.
uprava družbe – direktor
Ob-16934/05
Na podlagi 18. člena statuta Pomurke
Mesne industrije d.d. Murska Sobota, Panonska 11, uprava družbe sklicuje
8. redno sejo skupščine
družbe Pomurka Mesna industrija d.d.,
Panonska 11, Murska Sobota,
ki bo 18. 7. 2005 ob 13. uri v prostorih
družbe ABC Pomurka – International d.d.
na Lendavski 11 v Murski Soboti.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
izvolijo organi skupščine po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, ki se nanaša
na preveritev letnega poročila družbe Pomurka Mesna industrija d.d. za poslovno
leto 2004.
3. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2004.
4. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta družbe.
Razrešijo se štirje člani nadzornega sveta družbe, in sicer: Marič Ludvik, Gabrijela
Drvarič, Irena Lipič in Stanislav Flisar.
Predlog sklepa:
Za nove člane nadzornega sveta se imenujejo:
1. Vojteh Volk,
2. Marko Volk,
3. Geza Maček,
4. Lajos Kepe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2005
imenuje revizorska hiša KPMG Slovenija
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Ob-16935/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 35. člena statuta družbe Kona,
d.d., Ljubljana, sklicuje uprava družbe
6. skupščino
delničarjev družbe Kona, d.d.,
Šmartinska 152, Ljubljana,
ki bo dne 21. 7. 2005 ob 10.30 na sedežu družbe, Šmartinska 152 (hala 3), Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca ter potrdi notarko Dušico Berden iz Ljubljane.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2004 in pisnega poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2004 ter jima podeljuje
razrešnico.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je dne
25. 4. 2005 Metod Logar upravi in nadzornemu svetu družbe predložil odstopno izjavo, s katero nepreklicno odstopa iz nadzornega sveta družbe Kona, d.d., Ljubljana,
z dnem 30. 6. 2005. Nadzorni svet družbe
je na svoji 7. redni seji dne 10. 6. 2005 to
potrdil z ugotovitvenim sklepom.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
zasedanja te skupščine za novega člana
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nadzornega sveta družbe Kona, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana izvoli Bojana Lavriča,
z mandatom do konca izteka mandata sedanjega nadzornega sveta, to je do 23. 4.
2006.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano na
sedežu družbe 3 dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
prijavijo z identiﬁkacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe na vpogled na sedežu družbe
na Šmartinski 152 v Ljubljani, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Kona, d.d.
direktorica družbe
Ob-16936/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 35. člena statuta družbe
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
7. skupščino
delničarjev družbe Napredek Bistrica,
d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
ki bo dne 21. 7. 2005 ob 11. uri na sedežu družbe, Šmartinska 152 (hala 3), Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca ter potrdi notarko Dušico Berden iz Ljubljane.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2004 in pisnega poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2004 ter jima podeljuje
razrešnico.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je dne
25. 4. 2005 Metod Logar upravi in nadzornemu svetu družbe predložil odstopno izjavo,
s katero nepreklicno odstopa iz nadzornega
sveta družbe Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana, z dnem 30. 6. 2005. Nadzorni svet
družbe je na svoji 7. redni seji dne 10. 6.
2005 to potrdil z ugotovitvenim sklepom.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
zasedanja te skupščine za novega člana
nadzornega sveta družbe Napredek Bistri-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ca, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana izvoli
Bojana Lavriča, z mandatom do konca izteka mandata sedanjega nadzornega sveta,
to je do 23. 4. 2006.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v
pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu
družbe 3 dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
prijavijo z identiﬁkacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe na vpogled na sedežu družbe
na Šmartinski 152 v Ljubljani, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Napredek Bistrica, d.d.
direktorica družbe
Ob-16937/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 35. člena statuta družbe Tabor, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava
družbe
6. skupščino
delničarjev družbe Tabor, d.d.,
Šmartinska 152, Ljubljana,
ki bo dne 21. 7. 2005 ob 11.30 na sedežu
družbe, Šmartinska 152 (hala 3), Ljubljana,
s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca ter potrdi notarko Dušico Berden iz Ljubljane.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2004 in pisnega poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2004 ter jima podeljuje
razrešnico.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano na
sedežu družbe 3 dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
prijavijo z identiﬁkacijskim dokumentom, za-

koniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi tega sklica
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe na vpogled na sedežu družbe
na Šmartinski 152 v Ljubljani, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Tabor, d.d.
direktor družbe
Št. 13/2005
Ob-16945/05
Na podlagi 38. člena statuta družbe Plastik, proizvodnja plastičnih izdelkov d.d. Kanal ob Soči uprava sklicuje
11. skupščino
delniške družbe Plastik, proizvodnja
plastičnih izdelkov d.d.,
ki bo v ponedeljek, 1. 8. 2005 ob 12. uri
v dvorani Gotske hiše (Kontrada) v Kanalu,
Pionirska 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.
Za predsedujočo se izvoli Boža Loverčič
Špacapan.
Izvoli se preštevalca glasov v sestavi:
Milojka Lenardič in Bogdan Bernik.
Za sestavo zapisnika se imenuje notarka
Eva Lučovnik.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
2.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička po letnem obračunu za leto
2004.
Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki na
dan 31. 12. 2004 znaša 59,171.961,27 SIT
ostane nerazporejen.
2.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2004 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizijo poslovanja za leto 2005 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO EOS Revizija d.o.o.,
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralno
klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana na dan
26. 7. 2005 ter njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pet dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Plastik d.d. Kanal ob Soči
uprava – direktor
Darko Tomšič, MBA

ki nastopijo funkcijo 13. novembra
2005.
7. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednja sklepa:
7.1. Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta Maksime, delniške investicijske družbe, d.d., v predloženem besedilu, ki je kot priloga št. 1 sestavni
del tega sklepa.
7.2. Nadzorni svet posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska
družba, d.d., je pooblaščen, da skladno s
sprejetimi sklepi pri tej točki dnevnega reda
izdela čistopis statuta.
8. Razno.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., na
dan skupščine in bodo ostali vpisani do konca zasedanja skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je
pisna prijava udeležbe na skupščini tri dni
pred zasedanjem skupščine na sedežu
družbe.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
eno uro pred začetkom skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom
nadzornega sveta, besedilom sprememb in
dopolnitev statuta, je vsem delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Čopova ulica 3, vsak delovni dan med 10. in
12. uro od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
NLB Skladi, upravljanje
premoženja, d.o.o.
uprava

Ob-16964/05
Uprava družbe na podlagi 285. člena Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena
Statuta delniške družbe sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe Lisca d.d. modna
oblačila Sevnica,
ki bo 20. 7. 2005 ob 14.30 na sedežu
družbe na Prešernovi 4, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, ugotovitev sklepčnosti,
imenovanje dveh preštevalcev glasov in določitev notarja.
Predlog sklepa: imenujeta se predlagana
preštevalca glasov ter določi notar.
2. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
2. 1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2004 v višini 423,730.773,60 SIT ostane
nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni
dobiček).
2. 2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2004.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta in za revizorja za leto 2005
imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o.
Gradivo za sejo skupščine, ki vključuje
letni poročili o poslovanju družbe Lisca in
Skupine Lisca za leto 2004, revizorski poročili, poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnih poročil za poslovno leto 2004, predlog uprave o uporabi bilančnega dobička,
skupaj s pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta, in predlog nadzornega sveta za imenovanje revizorja za leto 2005, je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe
na Prešernovi 4, Sevnica, v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom preloži na sedmi delovni
dan od dneva prvega zasedanja.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški

knjigi na podlagi podatkov KDD Centralne klirinško depotne družbe na dan 15. 7.
2005.
Lisca d.d.
uprava družbe
Goran Kodelja
Ob-16965/05
Na podlagi 10.1.1. točke statuta posebne
investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., sklicuje družba NLB
Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
4. skupščino
posebne investicijske družbe Maksima,
delniška investicijska družba, d.d.,
ki bo v sredo, 20. julija 2005, ob 14. uri
v Okrogli dvorani poslovne stavbe TR3, Trg
republike 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Miha
Kozinc, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalca glasov se izvolita Tjaša
Brilej in Rok Keber.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2004,
z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep: bilančni dobiček družbe v višini 1.493,214.697,51 tolarjev za leto 2004 se ne deli in ostane
nerazporejen.
4. Podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep: skupščina
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu družbe za poslovno leto 2004.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednji sklep: za revizijo letnega poročila posebne investicijske družbe Maksima,
delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2005 se imenuje družbo Pricewaterhousecoopers, podjetje za revizijo
in druge ﬁnančno računovodske storitve,
d.o.o.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednja sklepa:
6.1. Ugotovi se, da zaradi preteka mandata 12. novembra 2005 preneha funkcija
naslednjim članom nadzornega sveta:
– dr. Borutu Bratini,
– Ilji Mediču,
– Alešu Ocepku.
6.2. Skupščina imenuje naslednje člane
nadzornega sveta:
– dr. Boruta Bratino,
– Aleša Ocepka,
– Andreja Laznika,

Stran

Ob-16966/05
Na podlagi Statuta družbe Živila Kranj,
d.d., uprava družbe sklicuje
11. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, dne 20. 7. 2005, na sedežu družbe v Naklem, Cesta na Okroglo
3, ob 13. uri.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se organi skupščine.
Seji prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004
v višini 303,512.145,77 SIT ostane nerazporejen.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2004.
3. Sprejem sklepov o pripojitvi družbe Živila Kranj, d.d., kot prevzete družbe k družbi
Poslovni sistem Mercator, d.d., kot prevzemni družbi.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o pripojitvi družbe Živila Kranj, d.d., k družbi
Poslovni sistem Mercator, d.d. in daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe Živila
Kranj, d.d., k družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., ki je kot priloga sestavni del tega
sklepa.
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4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2005 se imenuje revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Ljubljana.
II. Vpogled gradiva
Letno poročilo za poslovno leto 2004 in
poročilo nadzornega sveta ter listine, kot
jih določa drugi odstavek 516. člena Zakona o gospodarskih družbah, so na vpogled
delničarjem družbe v tajništvu predsednika
uprave na sedežu družbe, vsak delovni dan
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine med 11. in 13. uro.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.
uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
IV. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo:
1. Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in
pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno pri družbi.
2. Prijava iz prejšnje točke je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno
17. 7. 2005.
Živila Kranj, d.d., Naklo
Branko Remic, univ. dipl. ekon.
predsednik uprave
Ob-16967/05
Na osnovi točke Č. šestega poglavja
statuta delniške družbe SGP Kograd-IGEM
Dravograd, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
8. sejo skupščine
delniške družbe SGP Kograd-IGEM
Dravograd, d.d.,
ki bo v četrtek, 21. 7. 2005, ob 12. uri na
sedežu družbe SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri
Dravogradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine imenuje Nataša Domej
ter preštevalki glasov Marijana Lupuh in Rebeka Pušnik. Seji bo prisostvovala vabljena
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d. za poslovno leto 2004 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2004; predstavitev
pisnega poročila nadzornega sveta družbe
SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem
do revizijskih poročil in o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2004; razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina družbe SGP
Kograd-IGEM Dravograd, d.d. se seznani
s predstavitvijo letnega poročila družbe za
poslovno leto 2004 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi
izkazi družbe za poslovno leto 2004.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe SGP Kograd-IGEM
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Dravograd, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega
poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d.. med poslovnim
letom 2004.
V skladu z 282.a členom ZGD skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d. v poslovnem letu 2004 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina soglaša, da ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2004 v višini 9,839.630,86 SIT
ostane nerazporejen.
4. Poročilo posebne revizije, ki jo je opravilo podjetje za revidiranje KPMG Slovenija,
zaradi preveritve vodenja vseh pravnih poslov
in poslovne dokumentacije družbe SGP Kograd IGEM Dravograd, d.d. v letih 1999, 2000,
2001, 2002 in 2003, ki se nanašajo na gradnjo
objektov PSO Garaža, Varovana stanovanja
in Merkur, na posel prodaje družbe SGP Kograd IGEM Inženiring, d.o.o. in na posel prodaje varovanih stanovanj na Prevaljah.
Predlog sklepa: skupščina družbe SGP
Kograd-IGEM Dravograd, d.d. se seznani s
poročilom posebne revizije, ki jo je opravilo
podjetje za revidiranje KPMG Slovenija, zaradi preveritve vodenja vseh pravnih poslov
in poslovne dokumentacije družbe SGP Kograd IGEM Dravogard, d.d v letih 1999, 2000,
2001, 2002 in 2003, ki se nanašajo na gradnjo
objektov PSO Garaža, Varovana stanovanja
in Merkur, na posel prodaje družbe SGP Kograd IGEM Inženiring, d.o.o. in na posel prodaje varovanih stanovanj na Prevaljah.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta imenuje skupščina za revizorja za poslovno leto
2005 revizijsko družbo ITEO-Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana).
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so 3 dni pred izvedbo skupščine vpisani
v delniško knjigo družbe, in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki se pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje
3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave družbe Selovec 83, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu. Pooblastilo mora biti pisno
in shranjeno na sedežu družbe. Pooblaščenci delničarjev, ki se prijavijo na skupščino
v imenu delničarjev, se morajo izkazati ob
prijavi s pisnim pooblastilom pooblastitelja,
ki mora biti priloženo prijavi za skupščino,
ki se dostavi najkasneje 3 dni pred dnevom
skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam

dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, uprava v skladu z določili točke
E šestega poglavja statuta družbe, sklicuje
drugi sklic zasedanja skupščine istega dne
ob 12.30 z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključujejo letno poročilo o poslovanju
družbe za poslovno leto 2004, revidirane računovodske izkaze in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
s stališčem nadzornega sveta do revizijskih
poročil in o načinu ter obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2004
in poročilo posebne revizije je na vpogled
delničarjem v informativni pisarni – tajništvu
družbe SGP Kograd-IGEM Dravograd d.d.,
Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
vsak delavnik med 9. in 12. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d.
uprava – direktor
Oto Brglez
Ob-16977/05
V skladu z določili točk 6.3. in 6.4. Statuta družbe SET d.d. sklicujem
9. zasedanje skupščine
družbe SET d.d.,
ki bo v torek, dne 19. 7. 2005, ob 9. uri v
prostorih družbe, Vevška cesta 52, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Gregorja Repiča, za preštevalki
glasov Marjeto Erhatič in Karmen Miklavčič,
zapisnik bo vodil izbrani notar.
3. Sprejem dnevnega reda zasedanja
skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
zasedanja skupščine.
4. Obravnava poslovnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2004, s pisnim
poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
5. Obravnava in odločanje o predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe SET d.d. za poslovno
leto 2004 15,325.778,53 SIT, ki se ga v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.
6. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava
njihovo delo v poslovnem letu 2004.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
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Predlog sklepa: skupščina družbe za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2005 imenuje revizijsko hišo IN
Revizija d.o.o. Ljubljana.
8. Razno.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na zasedanju skupščine
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino
upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastitvenega razmerja shranjeno v
družbi.
Popolno gradivo za skupščino bo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, v času od
19. 6. 2005 do 15. 7. 2005, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanjem skupščine
prevzamejo glasovnice v tajništvu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob 10. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SET d.d.
uprava

Ilirska Bistrica poslala nasprotni predlog in
dopolnilni predlog z obrazložitvijo, ki se glasita:
K 2. točki dnevnega reda – Obravnava in
sprejem uporabe bilančnega dobička za leto
2004 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2004. Skupščina sprejme sklep, da se celotni bilančni
dobiček v višini 2.174,970.749,45 SIT, od
katerega preostanek čistega dobička za
poslovno leto 2004 znaša 110,572.625,38
SIT, preneseni dobiček iz prejšnjih let znaša
1.975,989.229,79 SIT in revalorizacijski popravek prenesenega dobička iz prejšnjih let
znaša 88,408.894,28 SIT, uporabi tako:
a) da se lastnikom delnic razdeli 840
SIT bruto dividende na delnico, kar znese
1.043,537.040 SIT. Dividende se razdelijo
iz nerazporejenega dobička iz let 2000 in
2001,
b) da preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem obračunu za leto 2004 v
znesku 1.131,433.709,45 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
zasedanja skupščine, in sicer najkasneje do
31. 7. 2005.
Obrazložitev: navedeni manjšinski delničarji predlagajo višje dividende iz razloga,
ker družba glede na dolgoletno uspešno poslovanje in glede na podobna pričakovanja
v prihodnosti, razpolaga z nesorazmerno visokim bilančnim dobičkom, katerega skoraj
v celoti predstavljajo nerazporejeni dobički
iz preteklih let.
Dopolnilni predlog k dnevnemu redu
– Posebna revizija vodenja in poslovanja
družbe
Predlog sklepa: na podlagi prvega odstavka 67. člena Zakona o prevzemih in
skladno z določili ZGD, skupščina imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.,
Neubergerjeva 30, Ljubljana, za posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v letih od 1. 1.
2001 do 30. 6. 2005 s posebnim poudarkom na preveritvi pravnih poslov med družbama Domel d.d. in Domel Holding d.d.
Stroške te posebne revizije plača družba
Domel d.d.
Obrazložitev: manjšinski delničarji ocenjujejo, da obstaja utemeljen sum, da je
prišlo pri poslovanju družbe do sklepanja za
družbo Domel d.d. škodljivih poslov z večinskim lastnikom družbo Domel Holding d.d. Iz
letnega poročila izhaja, da je družba Domel
d.d. pri večinskem lastniku v letu 2004 nabavila za 86.099 mio SIT in v letu 2003 za
88.070 mio SIT, do iste družbe ima iz leta
2004 52.338 mio SIT poslovnih obveznosti
in v letu 2003 za 10.059 mio SIT. Poleg tega
je družba v preteklih letih dajala posojila
večinskemu lastniku. Ker je večinski lastnik
po svojem statusu družba pooblaščenka,
manjšinski delničarji upravičeno sumijo, da
gre pri tovrstnih poslih za oškodovanje zunanjih delničarjev.
Stališče uprave: uprava nasprotuje nasprotnemu in dopolnilnemu predlogu in to
utemeljuje z dejstvom, da je Domel d.d. v
preteklih letih večino svojih prostih sredstev
investiral v nadaljnji razvoj podjetja – v nove
produkte, nove trge in tehnologije.
Domel d.d.
predsednik uprave

Nasprotni predlog
Ob-16805/05
Nasprotni in dodatni predlogi delničarja
Multinet d.o.o. v skladu z določili 288. člena
ZGD za izredno skupščino družbe Geostroj
podjetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje d.d. Ljubljana, Dimičeva 16, ki bo dne
7. 7. 2005 ob 16. uri na naslovu: Ljubljana,
Dimičeva 16, v prostorih Geoinvest d.o.o. k
naslednjim točkam dnevnega reda:
K točki 1:
Nasprotni predlog se glasi:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsedujočega
skupščine se izvoli: odvetnik Tomaž Čad.
Imenuje se preštevalki glasov: Saša Blagus in Ivica Vidic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Majda Lokošek.
K točki 2:
Nasprotni predlog se glasi:
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in s poročilom nadzornega
sveta o sprejemu letnega poročila družbe
za leto 2004, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2004.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se seznani z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
družbe za leto 2004.
Predlog sklepa št. 2.2: na podlagi sprejetega letnega poročila za leto 2004 se sprejme predlog o uporabi čistega dobička poslovnega leta, ki po stanju na dan 31. 12.
2004 znaša 403.631,87 SIT, in sicer tako,
da ostane v celoti nerazporejen.
Predlog sklepa št. 2.3: skupščina v skladu z določilom 282.a člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem

letu 2004 in jima za leto 2004 tudi podeljuje
razrešnico.
K točki 4:
Nasprotni predlog se glasi:
4. Razrešitev članov nadzornega sveta in seznanitev z imenovanjem novega
člana nadzornega sveta – predstavnika
delavcev.
Predlog sklepa št. 4: skupščina ne odpokliče dosedanjih članov nadzornega sveta
Marka Cevca, Bojana Štampfela, Gregorja
Gerbca ter Jureta Prebila.
Skupščine ne imenuje za člana nadzornega sveta Gorana Furlana kot predstavnika delničarjev.
Skupščina se seznani z imenovanjem
novega člana nadzornega sveta kot predstavnika delavcev, in sicer z mandatom od
10. 6. 2005 dalje do izteka mandata ostalih članov nadzornega sveta predstavnikov
delničarjev.
K točki 5:
Nasprotni predlog se glasi:
5. Neuveljavljanje odškodninske odgovornosti uprave, prokurista in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 5: skupščina ne imenuje posebnega zastopnika družbe Gorana
Furlana za zastopanje družbe v postopkih
pred sodiščem zoper nekdanjega predsednika uprave Marka Nosana, nekdanjega
prokurista in sedanjega predsednika uprave Igorja Blejca in člane nadzornega sveta
v zvezi z domnevnim uveljavljanjem njihove odškodninske odgovornosti v postopkih
pred sodiščem.
K točki 6:
Nasprotni predlog se glasi:
6. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2004.
Predlog sklepa št. 6: za revizijo poslovanja družbe Geostroj d.d. se za poslovno leto
2004 ne imenuje posebna revizorka.
Točka 7:
Dodatni predlog se glasi:
7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 7: skupščina sprejema predlagane spremembe statuta družbe s
prečiščenim besedilom statuta družbe zaradi uskladitve z določbami novele ZGD-F.
Točka 8:
Dodatni predlog se glasi:
8. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe Geostroj d.d.
Bilančni dobiček družbe po stanju na dan
31. 12. 2004 v višini 78.224 tisoč SIT se
uporabi na naslednji način:
– del dobička v višini 1,142.850 se uporabi za izplačilo dividend v bruto višini 25
SIT na delnico družbe. Upravičenci do dividende so vsi lastniki delnic, ki so vpisani
v KDD – Centralno klirinško depotni družbi
d.d. kot imetniki na dan skupščine. Dividende se bodo začele izplačevati v 30 dneh po
zasedanju skupščine;
– preostali bilančni dobiček družbe ostane neuporabljen.
Multinet d.o.o.
Ob-17240/05
Uprava družbe Domel d.d., Otoki 21,
Železniki na podlagi 288. člena Zakona o
gospodarskih družbah obvešča delničarje
o nasprotnem predlogu k 2.1 točki in dopolnilnem predlogu k dnevnemu redu 9.
skupščine delničarjev, sklicane za dan 5. 7.
2005.
Dne 10. 6. 2005 sta delničarja IMP Promont d.d., Ljubljana in Lipolt Dva d.o.o.,
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Zavarovanja
SV 358/05
Ob-17244/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 358/05 z dne 10. 6. 2005, je bilo zastavljeno stanovanje št. 13 v skupni izmeri
53,78 m2, v 3. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Ulica Franca Benedičiča
2A, Jesenice, stoječe na parc. št. 1110/3,
k.o. Jesenice, last dolžnika in zastavitelja
Simona Šmida, stanujočega na Jesenicah,
Ulica Franca Benedičiča 2 A, vse v korist
Kärntner Sparkasse AG, Celovec Podružnica v Sloveniji, matična številka 1430564,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, v zavarovanje denarne terjatve 17.000 EUR s
pripadki.
SV 379/05
Ob-17246/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 379/05
z dne 10. 6. 2005, je bilo stanovanje št.
23 v izmeri 61,10 m2, z identiﬁkacijsko št.
01289/043, ki se nahaja v četrtem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Prištinska
ulica 18 v Ljubljani in nepremičnine kletnega
prostora v izmeri 4,81 m2, z identiﬁkacijsko
št. 01289/044, v kleti iste hiše, ki stoji na
parc. št. 739/6, k.o. Štepanja vas, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
zastaviteljev Igorja Videnška in Jasmine Torić, za vsakega do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 25. 5. 2005, sklenjene z Ano
Glišić kot prodajalko, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 67.730 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 410/05
Ob-17248/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 410/05 z dne 14. 6.
2005, je bilo dvosobno stanovanje št. 2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske hiše, v izmeri 54,60 m2, s pripadajočo kletno shrambo v izmeri 26 m2, ter pripadajočim podstrešjem v izmeri 21 m2, na naslovu Tomanova ulica 7 v Mariboru, stoječe na parc. št.
1029, k.o. Koroška vrata, katerega lastnik
je Brkić Franjo, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 29. 7. 2003, sklenjene s prodajalko Volf Jolando, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte
G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15.000 EUR, kar znaša preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa notarskega zapisa
3,593.938,50 SIT, z letno obrestno mero
6% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi, z
zapadlostjo prvega obroka na dan 20. 5.
2010 in zapadlostjo zadnjega obroka na dan
20. 6. 2014.
SV 744/2005
Ob-17249/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, potrditve dodatka k sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, opr. št.
744/2005 z dne 3. 6. 2005, so bile nepremičnine, poslovni prostori, ki se nahajajo
v IV. nadstropju – mansardi poslovnega
objekta v Mariboru, na naslovu Strossma-
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yerjeva 026, stoječega na parc. št. 1468/1,
1466/2, 1469/2, 1466/1, 1467, 1474/1,
1474/2, 1474/4 in 1469/3, vse katastrska
občina Maribor-Grad, katerih lastnica je
družba Prevent gradnje d.o.o. Kidričeva
ulica 006, Slovenj Gradec, matična številka 1637452, do celote, zastavljene v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
058, Ljubljana, matična številka 5026024,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 250,000.000 SIT s pripadki.
SV 755/2005
Ob-17250/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 755/2005 z dne
7. 6. 2005, je bila nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 2 v skupni izmeri 49,52 m2, v
pritličju, s pripadajočim kletnim prostorom
(shrambo) površine 3,52 m2, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Keleminova ulica 10,
zgrajeni na parc. št. 341, k.o. Tezno, ki je
last dolžnice in zastaviteljice Karmele Šercer, EMŠO 0810976505354, stanujoče Maribor, Greenwiška cesta 012, do celote, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
27. 5. 2005, s prodajalko Patricijo Matjašič,
zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja
004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,500.000
SIT s pripadki.
SV 756/2005
Ob-17251/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 756/2005
z dne 7. 6. 2005, je bila nepremičnina,
trgovski lokal v izmeri 83,60 m2 prodajnih
prostorov ter 29,05 m2 skladišča in pisarniškega prostora (skupno torej 112,65 m2),
v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe
na naslovu Glavni trg 13, Maribor, stoječe na parceli št. 1549, k.o. Maribor grad,
ki je last dolžnice in zastaviteljice Sabine Kisilak Jandl, EMŠO 1210968505481,
stanujoče Maribor, Cankarjeva ulica 035,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 15. 10. 1996 in dodatka k prodajni
pogodbi z dne 28. 12. 2001, sklenjenih
s prodajalkami Škerbinek Tatjano, Kokol
Vero, Preac Marijo, Heričko Dragico in
Preac Jelko, zastavljena v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica
Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 15,000.000,00 SIT s pripadki.
SV 433/05
Ob-17252/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 433/05 z
dne 7. 6. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
št. 1 v pritličju v izmeri 62,26 m2, s pripadajočo kletjo v izmeri 5,51 m2, ki se nahaja na
naslovu Goriška ulica 49 v Ljubljani, stoječe
na parc. št. 1963/1, k.o. Zgornja Šiška, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani,
last zastavitelja Victory trade d.o.o., na podlagi prodajne pogodbe za stanovanje z dne
24. 5. 2005, sklenjene z Boštjanom Mlinarjem kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 92.500 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.

SV 867/05
Ob-17253/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 867/05 z dne 14. 6.
2005, je dvosobno stanovanje št. 1, v izmeri 80,20 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta, ki stoji na parc. št.
392/5, k.o. Tržič, na naslovu Ravne 4 v
Tržiču, s sorazmernim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah v skladu z velikostjo stanovanjske površine, last zastaviteljice Marije Pogačnik, na temelju sklepa o
dedovanju, opr. št. D 737/2001 z dne 11. 2.
2002, Okrajnega sodišča v Kranju in aneksom št. 1 z dne 28. 4. 2003 ter aneksom št.
2 z dne 25. 5. 2005, sklenjenim s prodajalko Občino Tržič, matična številka 5883547,
Trg svobode 18, Tržič, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
v višini v višini 64.400 CHF z obrestno mero,
ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 2,20% letno,
kar znaša na dan 12. 5. 2005 skupaj 3,07%
letno in efektivno obrestno mero za najeti
kredit v višini 3,17% letno, z rokom vračila v
132 zaporednih mesečnih obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v plačilo dne 31. 7.
2016, z možnostjo enostranskega odstopa
od kreditne pogodbe s strani upnice – banke
v primeru, če je dolžnik – kreditojemalec ali
solidarni porok v zamudi s plačilom začetne
ali dveh zaporednih mesečnih obveznosti,
z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve ter ostalimi
pogoji, razvidnimi iz 18. točke kreditne pogodbe št. 270186001.
SV 218/05
Ob-17256/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Metke Zupančič iz
Ljubljane, opr. št. SV 218/05 z dne 9. 6.
2005, je bil poslovi prostor – pizzerja v skupni izmeri 101,78 m2, v pritličju in skladišču v
izmeri 36,98 m2, v 1. kleti poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Štihova ulica
14, v Ljubljani, stoječega na parc. št. 1796/8,
k.o. Bežigrad, katerih lastnik je zastavitelj
Franc Petrin s.p., Štihova 13, Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 6. 2005,
zastavljen v korist upnice Banke Celje d.d.,
Vodnikova 2, Celje, v zavarovanje terjatve
v višini 300.000 EUR, obračunano po nakupnem podjetniškem tečaju Banke Celje
d.d., s spremenljivo obrestno mero – 6 mesečni Euribor + 9%, z izračunom obresti od
vsakokratnega stanja glavnice, pri čemer se
obračun izdela vsakega zadnjega dne v mesecu – neodplačani del glavnice – obrestna
mera št. dni/360 in vsemi ostalimi morebitnimi stroški, po citiranem notarskem zapisu z
zapadlostjo zadnjega obroka 15. 6. 2015.
SV 496/05
Ob-17385/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 496/05 z dne 15. 6.
2005, je nepremičnina, stanovanje št. 8, v
skupni izmeri 45,30 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta
v Selnici ob Muri 67/b, stoječega na parc. št.
44/002, vpisani pri vl. št. 562, k.o. Selnica
ob Muri, ki je last Ivana Jelena in Helene
Gorjup, oba stan. Vranji Vrh 87, Sladki Vrh,
vsakega do 1/2, na podlagi posadne listine z dne 13. 6. 2005 in prodajne pogodbe
z dne 8. 5. 2000, zastavljena v korist up-
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nice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga
z omejenim jamstvom, Republika Avstrija,
1870572, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Ivana Jelena in Helene Gorjup,
oba stanujoča Vranji Vrh 87, Sladki Vrh, v
višini 26.200 EUR v tolarski protivrednosti
po prodajnem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 659/2005
Ob-17386/05
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.
SV 705/2005
Ob-17387/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV 705/2005
z dne 10. 6. 2005, je stanovanje št. 12/III v
izmeri 81,23 m², v hiši Cesta Proletarskih
brigad 79, Maribor, ki stoji na parc. št. 929/9,
pripisani pri vl. št. 1834 k.o. Sp. Radvanje,
solast Jež Darinke, stan. Maribor, Dobravska 3 in Kozel Frančiška, stan. Rogoza, Cesta ob ribniku 57, na temelju kupoprodajne
pogodbe z dne 10. 5. 2005, zastavljeno v
korist SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 44.351
EUR s pripadki.
SV 665/2005
Ob-17388/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 665/2005 z dne
6. 6. 2005, je stanovanje št. 2/P, v izmeri
51,70 m², v objektu v Mariboru, Matejkova 3,
stoječem na parc. št. 1084/7 k.o. Pobrežje,
last Mastinšek Aleksandra, stan. Maribor,
Radvanjska 45, na temelju prodajne pogodbe z dne 3. 3. 2003, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 47.648 CHF s pp.
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS za CHF na dan plačila.
SV 185/05
Ob-17389/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV
185/05 z dne 24. 5. 2005, notarja Janeza
Mlakarja iz Slovenj Gradca, je bila nepremičnina, ki predstavlja poslovni prostor v
kleti št. 20, lokal v izmeri 14,20 m2 in poslovni prostor v pritličju št. 20, lokal v izmeri 37,03 m2, mall v izmeri 12,97 m2, z
identiﬁkacijsko št. 850-1291/004, v poslovni
stavbi, stoječi na parc. št. 785/3, 790/13 in
790/9, z identiﬁkacijsko št. stavbe 850-129,
katerega lastnik je Ostojič Branislav, EMŠO
2505955501472, stanujoč Ronkova ulica
16, Slovenj Gradec, zastavljen v korist upnice Matko Irene, EMŠO 1407967505087,
Gmajna 30b, Slovenj Gradec, za zavarovanje denarne terjatve v višini 105.966 EUR,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan zapadlosti s pp.
SV 120/05
Ob-17390/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV
120/05 z dne 22. 4. 2005, notarja Janeza

Mlakarja iz Slovenj Gradca, je bilo stanovanje št. 4, v I. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Javornik 41, Ravne na Koroškem, v skupni izmeri 85,26 m2, ki stoji na
parc. št. 100, pripisani k vl. št. 444 k.o. Ravne, katerega lastnika sta Kos Albina in Kos
Boris, zastavljeno v korist upnice Koroške
banke d.d. Slovenj Gradec, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Glavni trg 30, Slovenj Gradec, matična št. 5026164, za zavarovanje denarne terjatve v višini 19.523,80
EUR, kar znaša v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe 4,679.999,33 SIT s pp.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 9/2005
Os-16750/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 9/2005 sklep z
dne 8. 6. 2005:
poravnalni senat na podlagi načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z dol. 52. členu ZPPSL razpisuje narok
za prisilno poravnavo nad dolžnikom: Mizarstvo Peter Hrastelj s.p., Trubarjeva ulica
30, Laško, ki bo dne 6. julija 2005 ob 13. uri
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 8. 6. 2006
St 34/2004
Os-16751/05
To sodišče je s sklepom št. St 34/2004 z
dne 7. 6. 2005 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom PMR Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o., Vrhje 68, Kapele, matična številka
5854229, šifra dejavnosti 01.110.
Osnovna sredstva, po seznamu, ki je sestavni del sklepa se izročijo Krajevni skupnosti Kapele, Kapele 20.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 6. 2005
St 36/2005
Os-16752/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Emona Blagovnica Bežigrad d.d., Dunajska cesta 49, Ljubljana,
za dne 11. 7. 2005 ob 11. uri v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
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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 8. 6. 2005
St 314/2004
Os-16753/05
To sodišče v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Sport Extreme d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana, razpisuje narok za prisilno poravnavo za dne 5. 9. 2005 ob 13.20,
v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska
cesta 41, IX. nadstropje, sejna soba.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2005
St 262/2004
Os-16754/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Gomboc gradbeno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Slovenska c. 55c, 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 8. 6. 2005
St 136/2004
Os-16755/05
To sodišče je s sklepom St 136/2004
dne 26. 4. 2005 odredilo izročitev prodane
pravne osebe Kogra Gradbeno podjetje
d.o.o. – v stečaju, Klinja vas 40, Kočevje,
vpisane v registrski vložek št. 061/11183500,
matična št. 5483077, kupcu O Projekt d.o.o.,
Trg svetega Jerneja 4, Kočevje.
Stečajni postopek zoper Kogra Gradbeno podjetje d.o.o. – v stečaju, Klinja vas 40,
Kočevje, se ustavi in se nadaljuje zoper stečajno maso Kogra d.o.o. Kočevje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2005
St 54/2005
Os-16756/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
54/2005 dne 8. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Reimpex,
Trgovina, posredovanje, kooperacije
d.o.o., Metelkova 52, Maribor.
Šifra dejavnosti: 51.700, matična številka: 5549159.
Odslej ﬁrma glasi Reimpex, Trgovina,
posredovanje, kooperacije d.o.o., Metelkova 52, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
7. 10. 2005 ob 11. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 2005
St 42/2005
Os-16757/05
I. To sodišče je s sklepom z oprav. št. St
42/2005 z dne 3. 6. 2005 začelo stečajni

Stran

4640 /

Št.

58 / 17. 6. 2005

postopek nad stečajnim dolžnikom Nemec
d.o.o., Zg. Voličina 63, 2232 Voličina.
Matična številka: 5732115000.
Davčna številka: 30268869.
Odslej ﬁrma glasi: Nemec d.o.o., Zg. Voličina 63, 2232 Voličina, v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Dragica Razboršek, Finea Holding d.o.o.,
Vita Kraigherja 10, Maribor.
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 ter dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso (2% od prijavljene
terjatve) na račun sodnih taks v Republiki Sloveniji, in sicer za pravne osebe št.
01100-1000339014 oziroma za ﬁzične osebe in zasebnike št. 01100-1000338529.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
28. 9. 2005 ob 11. uri, soba št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2005
St 215/2004
Os-16758/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St
215/2004 z dne 2. 6. 2005 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Mirkom Herličem s ﬁrmo
Okrepčevalnica – pizzeria Prepolc, Herlič
Mirko s.p., Prepolje 101, Miklavž na Dravskem polju, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5626511, šifra njegove dejavnosti pa 55.302.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2005
St 55/2005
Os-16759/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 55/2005
z dne 6. 6. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Gimas družba za
trgovino in storitve d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, Kraigherjeva 19a.
Matična številka dolžnika je 1304038,
šifra njegove dejavnosti pa 70.100. Upniki,
katerih terjatve so nastale do dneva nabitja
oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po tej objavi, prijavijo svoje
terjatve (na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Maribor, Sodna ulica 14). K vlogi naj
priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve ki znaša 2% tolarske vrednosti
prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(1.900 tolarjev) in največ 2.000 točk (38.000
tolarjev). Vplačati jo morajo za pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014
in za ﬁzične osebe na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529 (sklicna številka pri
obojih 11 42196-7110006). Upniki lahko z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Dragica Razboršek, zaposlena pri
Finea Holding d.o.o., Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 10. Ustanovi se upniški odbor,
katerega člani so:
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1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
2. Nova Kreditna banka Maribor d.d.,
Maribor, Ul. Vita Kraigherja 4,
3. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
4. LB Leasing d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 130,
5. delavski zaupnik Marjan Ručigaj, Maistrova 5, Lenart v Slovenskih goricah.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 6. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2005
St 10/2004
Os-16760/05
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Optika Lea, Lea Pavlič s.p., Ulica Štefana Kovača 8, Beltinci – v stečaju,
se iz razloga drugega odstavka 99. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 6. 2005
St 83/2004
Os-16761/05
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika »Dnevni bar – Icuka« Horvat Lorinc
Helena s.p., Vladimirja Nazorja 14, Lendava – v stečaju, se iz razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi
stečaju in likvidaciji zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika se izroči
Občini Lendava brez prevzema obveznosti.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 6. 2005
St 11/94-690
Os-16762/05
Stečajni postopek nad dolžnikom Stečajna masa Beltinke, Tovarne pletenin Beltinci d.o.o., Štefana Kovača 3, se po 169.
členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 6. 2005
St 17/2003
Os-16763/05
To sodišče obvešča vse upnike, da bo 2.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
zoper stečajnega dolžnika Mizar Industrija
stavbnega pohištva Volčja Draga, d.d.,
Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga – v
stečaju, dne 29. 8. 2005 ob 13. uri v razpravni dvorani št. 110/I tukajšnjega sodišča
v Novi Gorici.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 6. 2005
St 29/2004
Os-16764/05
To sodišče je dne 3. 6. 2005 s sklepom
opr. št. St 29/2004 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Conexio storitve
in trgovina d.o.o. v stečaju, Mezgovci ob
Pesnici 4/b – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 6. 2005

St 15/2005
Os-16806/05
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom ELVO inženiring, instalacijski, gradbeni in investicijski inženiring, d.o.o., Grajska cesta
44, Bled, bo dne 8. 7. 2005 ob 10. uri v sobi
št. 113/I tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta ﬁnančne reorganizacije v stečajni pisarni tega
sodišča med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure in v sredo od
14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 6. 2005
St 63/2004
Os-16846/05
To sodišče je v stečajni zadevi, s sklepom
opr. št. St 63/2004 dne 8. 6. 2005 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Omega,
podjetje za računalništvo in trgovino,
d.o.o. Kranj – v stečaju, Staneta Žagarja
32, Kranj, matična številka 5279984, šifra
dejavnosti 30.020.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 6. 2005
St 51/2005
Os-16847/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Komunalna operativa d.d.
Gradbeno in proizvodno podjetje, Povšetova 8, Ljubljana, za dne 5. 7. 2005 ob
12. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, IX. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko predlog načrta reorganizacije ogledajo na tukajšnjem sodišču, Tavčarjeva 9, v 3. nadstropju, v sobi 312 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2005
St 141/2003
Os-16848/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 141/2003 z dne 20. 5. 2005 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Pumex
d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Dolenjska
cesta 148.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2005
St 124/2004
Os-16849/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 124/2004 z dne 6. 6. 2005 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Cancer
International d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Tomačevo 1.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2005
St 22/2005
Os-16850/05
To sodišče je s sklepom St 22/2005 dne
8. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Pri Studencu, d.o.o., Litija,
Bevkova 22, matična številka: 5790000,
šifra dejavnosti: 070114, vložna številka:
12289900.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marija Magdalena Šantl iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
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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 12. uri v sobi 311/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 6.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2005

II. Za stečajnega upravitelja se določi
Boris Kastivnik, Na Vrški vrh 3c, Ravne na
Koroškem.
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
4. 11. 2005 ob 10. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 10. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2005

St 121/2004
Os-16851/05
V stečajnem postopku zoper Valuta
d.o.o. Maribor, opr. št. St 121/2004, se
prekliče I. narok za preizkus terjatev za dne
21. 7. 2005, ob 9. uri, v sobi 220/II, tukajšnjega sodišča, hkrati se določi nov datum za
preizkus terjatev, in sicer: 8. 9. 2005, ob 9.
uri, v sobi 220/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 2005
St 148/2004
Os-16852/05
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus
upniških terjatev v stečajni zadevi Elektrokovina orodjarna d.o.o. – v stečaju, Maribor, dne 2. 9. 2005 ob 11. uri, v sobi 253/II
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 2005
St 26/2001
Os-16853/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika D.I.V.I., d.o.o., Proizvodnja
in poslovne storitve Šempeter pri Gorici, v
stečaju, Cesta Goriške fronte 46, Šempeter
pri Gorici, sklenilo: dolžnikovo premoženje, ki
ga ni bilo mogoče vnovčiti, in sicer terjatve iz
izvršilnih zadev Okrajnega sodišča v Tolminu
opr. št. Ig 88/2002 in opr. št. I 198/2002, se
prenesejo na upnika PAR com, d.o.o., Vodovodna pot 4, Kromberk, Nova Gorica.
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Premoženje, ki ga ni bilo mogoče vnovčiti oziroma razdeliti, to so terjatve, ki jih je
dolžnik uveljavljal v izvršilni zadevi Ig 78/99
Okrajnega sodišča v Sežani, terjatve iz pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Novi
Gorici opr. št. Pg 22/2000, pravnomočne sodbe Okrajnega sodišča v Novi Gorici opr. št.
K 4/99, za katero se vodi pri istem sodišču
izvršilni postopek pod opr. št. I 80/2002 in terjatve, ki jih je dolžnik uveljavljal v upravnem
postopku pri Davčnem uradu Nova Gorica
št. 48211-033/98-9-51-90 v zvezi z odločbo z
2. 3. 1999, se brez prevzema obveznosti prenesejo na Občino Šempeter – Vrtojba.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 6. 2005

St 12/2005
Os-16854/05
1. To sodišče je, s sklepom pod opr. št.
St 12/2005, z dne 8. 6. 2005, začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
TOP-DOM posredništvo, trgovina, import-export d.o.o., Prežihova 24, Ravne
na Koroškem, matična št. 5657156, davčna
št. 40809587.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 6. 2005
St 57/2004
Os-16879/05
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 57/
2004 z dne 10. 6. 2005 na podlagi prvega
odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni
postopek nad dolžnico Blagica Pavlović,
Dealer Pavlović Blagica s.p., Trgovina na
drobno, izdelava tekstilnih unikatnih izdelkov in modnih dodatkov, trgovina na
debelo v tranzitu, Ljubljanska cesta 29,
Radovljica, davčna številka: 45049173 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 10. 6. 2005
St 10/95
Os-16880/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 10/95
z dne 19. 4. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Ratitovec, Čevljarsko
podjetje Železniki, p.o. – v stečaju, Češnjica 37, Železniki.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 4. 2005
St 193/2004
Os-16881/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 193/2004 dne 10. 6. 2005 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Gostilna
Puhar, Marijan Puhar s.p., Zgornja Velka
48, Zgornja Velka.
Odslej ﬁrma glasi: Gostilna Puhar, Marijan Puhar s.p., Zgornja Velka 48, Zgornja
Velka – v stečaju.
Šifra dejavnosti: 2102, matična številka:
1011316.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Boris Kastivnik, Na Vrški vrh 3c, Ravne na
Koroškem.
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
4. 11. 2005 ob 11. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 10. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2005
St 204/2004
Os-16882/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 204/2004 dne 10. 6. 2005 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Ritonja
Vladimir s.p., SGD RSV, Spodnji Slemen
43, Selnica ob Dravi.
Matična številka: 5347984.
Odslej ﬁrma glasi: Ritonja Vladimir s.p.,
SGD RSV, Spodnji Slemen 43, Selnica ob
Dravi – v stečaju.
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St 213/2004
Os-16883/05
I. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom opr. št. St 213/2004 dne 10. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Avtoprevozništvo Močnik Branko
s.p., Veliki Boč 35, Duh na Ostrem Vrhu.
Šifra dejavnosti: 60.240, matična številka: 5594699000.
Odslej ﬁrma glasi: Avtoprevozništvo
Močnik Branko s.p., Veliki Boč 35, Duh na
Ostrem Vrhu – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Boris Kastivnik, Na Vrški vrh 3c, Ravne na
Koroškem.
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
4. 11. 2005 ob 9. uri v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 10. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2005
St 51/2004
Os-16885/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom S – KIT d.o.o., Perovo 25,
Kamnik za dne 19. 9. 2005 ob 10.15, v sobi
321 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2005
St 34/2004
Os-16886/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 34/2004 z dne 9. 6. 2005 iz razloga po 3. točki
prvega odstavka 34. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL)
ustavilo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Pompe družba za storitve, inženiring in trgovino d.o.o., Zechnerjeva
ulica 14, Ptuj in v smislu drugega odstavka 34. člena ZPPSL z dnem 9. 6. 2005 po
uradni dolžnosti začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pompe družba za storitve,
inženiring in trgovino d.o.o., Zechnerjeva
ulica 14, Ptuj.
Odslej ﬁrma glasi: Pompe družba za storitve, inženiring in trgovino d.o.o., Zechnerjeva ulica 14, Ptuj – v stečaju.
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Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 27. 9.
2005, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 6.
2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 6. 2005
St 164/2004
Os-16940/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 164/2004 sklep z dne 9. 6. 2005:
1. To sodišče je dne 15. 12. 2004 ob
14.20 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Buršič Peter s.p., Gradbeništvo, Tomšičeva cesta 5, Velenje, z dne 15. 12. 2004
in dne 9. 6. 2005 ob 9.30 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom: Buršič
Peter s.p., Gradbeništvo, Tomšičeva cesta
5, Velenje (matična št.: 5789172, ID št. za
DDV: SI92462162), začne in takoj zaključi v
skladu z določili 99/I. člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika Buršič Peter
s.p., Gradbeništvo, Tomšičeva cesta 5, Velenje (matična št.: 5789172, ID št. za DDV:
SI92462162), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 6. 2005
St 107/2005
Os-16969/05
To sodišče je s sklepom z dne 27. 5. 2005
pod opr. št. St 107/2005 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom IUV Industrija usnja Vrhnika d.d., Tržaška c. 31,
Vrhnika, matična številka 5034825, šifra dejavnosti 19.100, davčna številka 19086393.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. 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).
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
(27. 5. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
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Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Bojan Klenovšek, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– IUV - ID d.o.o., Tržaška 32, Vrhnika,
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 58,
Ljubljana,
– Republika Slovenija,
– Teol d.d., Tovarniška 48, Ljubljana,
– Peter Petrovčič, IUV, Tržaška 31, Vrhnika.
Okic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 27. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2005
St 70/2003
Os-16970/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 70/2003 sklep z dne 9. 6. 2005:
Stečajni senat, v stečajni zadevi nad
dolžnikom: MM Sistem, Proizvodnja, inženiring, trgovina in zastopanje d.o.o.,
Zgornje Sečovo 16, Rogaška Slatina – v
stečaju razpisuje II. narok za preizkus terjatve, ki bo dne 16. septembra 2005 ob
12.30, soba št. 106/I.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 6. 2005

Izvršbe
Z 162/2004
Os-4043/05
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 162/2004 z dne 22. 11. 2004,
je bil dne 6. 1. 2004 opravljen rubež stanovanja, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo – stanovanje št. 8, v 1. nadstropju stanovanjskega
objekta v Kranju, Janeza Puharja št. 10, v izmeri 90,70 m2, v lasti dolžnika Ademaja Imrija,
Kumrovška 21, Ljubljana, v korist Republike
Slovenije, zaradi izterjave 4,012.358 SIT.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 1. 2005
In 2002/01014
Os-14808/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 12. 2002, opr. št. In 2002/01014,
je bil dne 25. 4. 2005 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 4, na naslovu Skopska ulica 8, Ljubljana, last dolžnice
Žagar Milke, Skopska ulica 8, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2005
In 2004/00065
Os-9041/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 24. 11. 2004, opr. št. In 2004/00065,
je bil dne 7. 3. 2005 opravljen rubež stanovanja št. 13, v III. etaži stanovanjske hiše na
Kvedrovi cesti 31 v Sevnici, in sicer soba v izmeri 16,77 m2, soba 9,68 m2, kuhinja 5,06 m2,
kopalnica 3,68 m2, predsoba 5,76 m2 in klet
1,80 m2, kar skupaj znaša 42,75 m2 in predstavlja 2,92% solastninskega deleža v stanovanjski hiši.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 21. 3. 2005

In 2004/00289
Os-15039/05
Na podlagi sklepov o izvršbi opr. št.
In 04/336 z dne 21. 6. 2004, opr. št. In 05/48
z dne 8. 3. 2005 in opr. št. In 05/46 z dne
9. 3. 2005, je bil dne 11. 5. 2005 opravljen
v korist upnikov Stanovanjskega podjetja
d.o.o. Ravne na Koroškem, Ob Suhi 19 in
Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, rubež
stanovanja št. 10, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Trg 8a, Prevalje,
last dolžnikov Samuela in Sonje Filip, Trg
8a, Prevalje.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 5. 2005
In 234/04
Os-14807/05
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju se na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
24. 1. 2004, pod opr. št. In 235/04, ki je postal pravnomočen 16. 12. 2004, v korist upnice Banke Zasavje, Bančna skupina NLB,
Trbovlje, zoper dolžnika Adema Nukića, stanujočega Kardeljev trg 1, Velenje, zaradi
izterjave 2,851.822 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 1715/2005
Os-14408/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 7. 4.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe
št. 4, sklenjene med Tovarno konfekcijskih
in športnih izdelkov »Toper« p.o. v stečaju,
zastopanem po stečajnem upravitelju Novak
Zvonetu, kot prodajalcem in Vojcom, podjetjem za trgovino, posredništvo, svetovanje
in ﬁnančni inženiring d.o.o., Polanškova 11,
Ljubljana, kot kupcem, dne 14. 12. 1993.
Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja
št. 20, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe v Celju, Pucova 4, v površini 31,06 m2,
vpisani pri podvložku št. 2438/21, k.o. Ostrožno. Pogodba je po izjavi predlagateljice
postopka Hoeﬂer Taše, Pucova 4, Celje, ki
jo zastopa Supra-stan d.o.o., Adamičeva 1,
Celje, uničena oziroma izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist osebe z imenom:
Hoeﬂer Taša, roj. 21. 5. 1949, stan. Pucova
4, Celje. S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 5. 2005
Dn 207/2005
Os-15581/05
Pri Okrajnem sodišču v Šentjurju pri Celju se je s sklepom z dne 3. 3. 2005, Dn.
št. 207/2005, začel na predlog Ivanke Žlof,
Dobrina 28, Loka pri Žusmu, postopek vzpo-
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stavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o
dosmrtnem preživljanju z dne 22. 5. 1985.
Z navedeno pogodbo sta Pavel in Justina
Šarlah, oba stanujoča Dobrina 28, Loka pri
Žusmu, izročila v last v primeru njune smrti
vsak 1/2 nepremičnin parc. št. 30 in 31, ki sta
vpisani pri vl. št. 276, k.o. Dobrina, parc. št.
1458/2 in 316.S, ki sta vpisani pri vl. št. 340,
k.o. Dobrina, parc. št. 1486/3, 1488, 1489/1,
1489/2, 1489/3, 1489/4, 1489/5, 1489/6, 272.
S in 273.S, ki so vpisane pri vl. št. 200, k.o.
Dobrina, vse v korist Ivanke Žlof, Dobrina
28, Loka pri Žusmu in sta dovolila, da se
prevzemnica po njuni smrti pri navedenih
nepremičninah vpiše kot lastnica, do celote.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 25. 5. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
N 34/2005
Os-15366/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni
zadevi predlagateljice Alde Markežič, Šmarje 33, zoper nasprotno udeleženko Jolando
Glavnina Debernardi, neznanega naslova,
zaradi razdružitve skupnega premoženja, s
sklepom z dne 19. 5. 2005, nasprotni udeleženki na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem
postopku, ker je neznanega bivališča in v
Republiki Sloveniji nima pooblaščenca, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Moniko Mavsar, Obala 114, Lucija.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko vse do takrat, dokler
nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma drug
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 5. 2005
Ig 2002/00486
Os-14420/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika
Vele d.d., Ljubljanska c. 64, Domžale, zoper
dolžnika Ninič Vlajka s.p., Vurnikova 2, Ljubljana, zaradi izterjave 306.915,47 SIT s pp,
dne 4. 5. 2005 sklenilo:
dolžniku Ninič Vlajku s.p., Vurnikova 2,
Ljubljana, se na podlagi 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2005
I 1999/19730
Os-15037/05
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,
Maistrov trg 7, Kranj, proti dolžniku Avramovič Džordžu, Novo Polje, Cesta VII št. 133,
Ljubljana – Polje, zaradi izterjave 57.360,50
SIT sklenilo:
dolžniku Avramovič Džordžu, Novo Polje, Cesta VII št. 133, Ljubljana – Polje, 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, Slovenska 55c, 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 18. 5. 2005
P 148/2003
Os-14790/05
Okrožno sodišče v Novem mestu je po
okrožno sodnici Barbki Močivnik Škedelj, v
pravdni zadevi tožeče stranke Ribiške družine Novo mesto, Seidlova cesta 8, Novo
mesto, ki jo zastopa Samo Plantan, odvetnik v Novem mestu, proti toženim strankam
1. Milanu Vehovcu, Lobček 2, Grosuplje,
2. Ani Malešič, Ižanska 277, Ljubljana, ki ju
zastopa odvetniška pisarna Škerlj – Tratar in
odvetniki d.n.o. iz Novega mesta, 3. Nevi Vehovec, 160 Woburn Avenue, Toronto, Ontario M5M 1K7, 4. Slavi Vehovec, 7 Broadway
Avenue AP512 Toronto, Ontario M4P 3C5,
in 5. Henryu Vehovcu, 71 Garﬁeld Avenue,
Toronto, Ontario M4T 1E8, zaradi ugotovitve
lastninske pravice pcto 3,000.000 SIT, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 16. 5. 2005 sklenilo:
četrtotoženi stranki, Slavi Vehovec, 7 Broadway Avenue AP512 Toronto, Ontario M4P
3C5, se zaradi nemožnosti vročitve sodnih
pisanj postavi začasni zastopnik, odvetnik
Borut Škerlj, Vrhovčeva 1, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi P 148/2003, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 5. 2005
I 2000/00829
Os-14789/05
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Ljubljana, Šmartinska cesta
134b, proti dolžniku Abram Marku, Gramscijeva 13, Izola, zaradi izterjave 35.469 SIT,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Abram Marku se kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi opr. št.
I 2000/00829 postavi Magda Mlač, odvetnica v Izoli.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 20. 5. 2005
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I 305/2004
Os-14421/05
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec
iz Kranja, zoper dolžnika Jožek Pinoza,
Radež 4, Loka pri Zidanem Mostu, zaradi
izterjave 50.114 SIT s pp, dne 28. 4. 2005
sklenilo, da se dolžniku Jožeku Pinoza,
nazadnje stanujočemu Radež 4, Loka pri
Zidanem Mostu, postavi začasni zastopnik,
odvetnik Mirko Ratej, odvetnik v Sevnici,
Glavni trg 34.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 28. 4. 2005
I 240/2003
Os-15367/05
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okrajni sodnici Maji Primožič, v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska c. 134b, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper dolžnico Jožico Brajdič, Veliki
Gaber 107, Veliki Gaber, zaradi izterjave
zneska 65.342 SIT s pp., na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi z določilom
15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
sklenilo:
dolžnici Jožici Brajdič, Veliki Gaber 107,
Vel. Gaber, se postavi začasni zastopnik
odv. Jurij Gros iz Trebnjega.
Postavitev začasnega zastopnika se objavi tudi na sodni deski sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 18. 2. 2005

Oklici dedičem
II D 604/99
Os-16354/05
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Domšek Mariji, roj. 2. 12. 1922, nazadnje stan.
v Mariboru, Prvomajska ul. 31, ki je umrla
2. 6. 1998.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Domšek Mariji,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2005

Oklici pogrešanih
N 40/2004
Os-16505/05
Na predlog predlagatelja Žokalj Alojza,
Krška vas 54, Krška vas, je pri Okrajnem sodišču v Brežicah v teku nepravdni postopek
za razglasitev za mrtvega Žokalj Stanisla-
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va, rojenega 26. 4. 1926, z zadnjim znanim
bivališčem Krška vas 54, Krška vas, ki ga
v tem postopku zastopa začasna skrbnica
Bogovič Zinka, Krška vas 96a, Krška vas.
Nasprotni udeleženec je pogrešan od
konca druge svetovne vojne, ko naj bi sodeloval v bojih v okolici Trsta.
Sodišče poziva pogrešanega in vse, ki bi
kaj vedeli o življenju in smrti pogrešanega
Žokalj Stanislava, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 6. 6. 2005
N 11/2005
Os-15837/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi
predlagateljev 1. Silvana Franca, Poletiči 11A,
Gračišče in 2. Guerina Franca, Partizanska
11, Koper, ki ju zastopa odv. Samanta Kravanja iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca
Josipa Franca, sina pok. Antona, Poletiči, p.
Gračišče, ki ga zastopa skrbnica za posebni
primer Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran,
zaradi predloga za razglasitev za mrtvega,
dne 25. 5. 2005 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega Josipa Franca, sina pok. Antona, Poletiči, p. Gračišče.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 5. 2005
N 56/2004
Os-14731/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Mestne občine Nova
Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, postopek o razglasitvi
za mrtvega, in sicer Mozetič Josipa, pok.
Petra, ki ga zastopa začasna zastopnica
odv. Maja Krašovec Orel iz Nove Gorice,
Bevkov trg 6.
O pogrešanem razen krstnega lista Župnijskega urada Renče z dne 12. 10. 2004,
da je bil pogrešani živ, ne obstaja noben
drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Mozetič Josipa, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 5. 2005

Kolektivni delovni spori
Kd 1/2005
Os-16865/05
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na
podlagi 49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča
vse zainteresirane stranke, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljem
Sindikatom lesarstva Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Branko Lutraič iz Murske Sobote in nasprotnima
udeležencema 1. Gospodarsko zbornico
Slovenije – Združenje lesarstva, Dimičeva
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13, Ljubljana in 2. Združenjem delodajalcev
Slovenije, Dimičeva 9, Ljubljana, ki ju zastopa pooblaščenka Metka Penko-Natlačen,
univ. dipl. prav. s pravosodnim izpitom, iz
Ljubljane, zaradi ugotovitve neveljavnosti
razlage komisije za razlago Kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj
prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa tudi
ves čas postopka na naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok je razpisan na dan 6. 7.
2005, ob 13. uri, v sobi št. 1/I. nadstropje
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 10. 6.
2005.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 928/2005
Rg-15586/05
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Scorpion, trgovina in storitve d.o.o., Ipavčeva 14, Celje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenice
z dne 6. 5. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenici
Lilija Tini, Ipavčeva 14, Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2005
Srg 555/2005
Rg-4987/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Bartom, storitveno
podjetje d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 61, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra, 15. 2. 2005
objavlja sklep:
družba Bartom, storitveno podjetje
d.o.o. Ljubljana, Trubarjeva 61, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Glažar Tomo, Trubarjeva
61, Ljubljana, 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 gospo-

darskih 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 15. 2. 2005
Srg 04694/2005
Rg-15825/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra Eternum, Bolta
& Bolta, podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.n.o. Ljubljana, Sneberska 96,
Ljubljana-Polje, objavlja sklep:
Eternum, Bolta & Bolta, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.n.o.,
Ljubljana, Sneberska 96, Ljubljana-Polje,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Edvard Bolta in Cvetka
Bolta, oba Ljubljana-Polje, Sneberska cesta
96, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika, do 1/2.
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 02714/2005
Rg-15831/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra AB Gostinstvo Jakopin
& Aljančič, gostinstvo, turizem, d.n.o., Ljubljana, Taborska cesta 2A, Grosuplje, objavlja
sklep:
AB Gostinstvo Jakopin & Aljančič, gostinstvo, turizem, d.n.o., Ljubljana, Taborska cesta 2A, Grosuplje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 25. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Aljančič Ernest, Grosuplje, Prešernova cesta 39 in Jakopin Brigita,
Grosuplje, Taborska cesta 2A, 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 3921/2005
Rg-16557/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Munibari Enter-
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prises, podjetje za trgovsko posredovanje,
inženiring, zunanjo in notranjo trgovino, turistične usluge, d.o.o., ki jo zastopa odvetnica
Sonja Dolinar iz Ljubljane, objavlja sklep:
Munibari Enterprises, podjetje za trgovsko posredovanje, inženiring, zunanjo in notranjo trgovino, turistične usluge, d.o.o., Štrekljeva 7, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Munibari Hassan, Štrekljeva
7, Ljubljana, 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 2. 6. 2005

Sedić Suad, Slovenska 15, Ljubljana,
potni list, št. P00778619. gnb-190395
Seliškar Tina, Komacova ulica 7, Ljubljana,
potni list, št. P00957341. gnz-190346
Softić Sedina, Mihovo 9, Šentjernej, potni
list, št. P00413750. gnk-190386
Somrak Franc, Leitzigraben 220,
8047 Zurich, potni list, št. P00145990.
gnh-190439
Šinigoj Ema, Ulica I. Regenta 36, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
000188267. gnd-190393
Štefančič Niki, Tesovnikova 29, Ljubljana,
potni list, št. P00885831. gnw-190274
Šuštar Štefan, Kamnik pod Krimom
147, Preserje, potni list, št. P00867793.
gnz-190371
Vodlan Gregor, Rašiška ulica 9, Ljubljana,
potni list, št. P00061977. gnc-190319

Srg 09019/2004
Rg-31294/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Zlobko in
družbeniki d.n.o., proizvodnja, trgovina in
zastopanje Medvode, Grajzerjeva 12, objavlja sklep:
Zlobko in družbeniki d.n.o., proizvodnja, trgovina in zastopanje Medvode,
Grajzerjeva 12, reg. št. vl. 1/10643/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Zlobko Irena in Tomaž,
Ljubljana, Prešernova 20, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese po enakih
delih 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 12. 11. 2004
Srg 962/2005
Rg-15822/05
Družba Sfera Prešern in partner, računovodske storitve d.n.o., Trg svobode 16,
Slovenska Bistrica, reg. št. vl. 1/2432/00,
katere družbenici sta Prešern Zdenka, in
Prešern Darja, obe Kovača vas 69, Slovenska Bistrica, po sklepu družbe z dne 31. 5.
2005 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Prešern
Zdenka in Prešern Darja.
Zoper sklep lahko družbenici, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Gorše Igor - Odvetnik, Pregljeva 1,
Ljubljana, štampiljko z napisom ODVETNIK
IGOR GORŠE Pregljeva 1, Ljubljana.
gnn-190458

Priglasitveni list
Česnik Janko, Palčje 10, Pivka,
priglasitveni list, opravilna št. 41-810/96.
gnt-190252
Džopa Himzo, Ulica Andreja Kumarja 33,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 283029/00, izdan dne 1.2.2000. gni-190338
Eržen Emerik, Šolska 67, Koper Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 013-0431/94, izdan dne 22.6.1994 in
22.5.1996. gnv-190350
Malea d.o.o., Rožna dolina cessta
VI/32, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
031472/3112/00-38/1995,
izdano
dne
06.03.1995. gnm-190284
Novak Anita s.p., Kotnikova 5, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0609/95,
izdan dne 9.1.1995. gnz-190321
Recek Andrej, Mali Beograd 18, Ruše,
priglasitveni list, opravilna št. 064-2803/94,
izdan dne 28.12.1994. gnu-190351
Tacer Bojan s.p., Vodruž 1, Šentjur,
priglasitveni list, opravilna št. 52-0794/98,
izdan dne 28.10.2003. gnv-190375

Potne listine
Bešter Katja, Poljščica 13, Podnart, potni
list, št. P00870765. gno-190407
Brzič Nives, Clevelandska 45, Ljubljana,
potni list, št. P00620390. gns-190278
Crnomarković Marko, Vojkova 87,
Ljubljana, potni list, št. P00064293.
gnh-190314
Đorđić Darko, Cesta 24. junija 32,
Ljubljana, potni list, št. P00916980.
gnm-190334
Đorđić Nenad, Janševa ulica 5, Ljubljana,
potni list, št. P00112111. gnn-190333
Jambrović Branka, Nova ulica 14,
Miklavž na Dravskem polju, potni list, št.
P00584724. gnk-190411
Juvan Robert, Olešče 51, Laško, potni
list, št. P00976781. gnt-190277
Korač Sara, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, potni list, št. P00191320.
gnb-190295
Kosić Duško, Na peči 6, Ljubljana, potni
list, št. P00448060. gnp-190331
Kovačič Darko, Zbilja 65, Medvode, potni
list, št. P00732004. gnp-190281
Kuzmič Miroslav, Poštna ulica 5, Vrhnika,
potni list, št. P00610575. gnx-190448
Lalić Marko, Linharova 40, Ljubljana,
potni list, št. P00939727. gni-190313
Mazovec Kavka Marija, Vodnikova
9, Domžale, potni list, št. P00587395.
gnh-190289
Melkić Enver, Na jami 2, Ljubljana, potni
list, št. P00419017. gnz-190396
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Osebne izkaznice
Adamlje Ana, Radohova vas 29, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 001793919.
gnc-190269
Andonov Mirjana, Gmajna 25C, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001563633.
gnv-190400
Belšak Dominik, Vanganelska 85D, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 001563979.
gnh-190414
Boben Aleksandra, Pod gozdom , cesta
IV/39, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000120999. gnb-190320
Bogosavac Vida, Cesta na Markovec 17,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000742357. gni-190388
Božič Frančiška, Franca Nebca 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000426528.
gnl-190460
Buden Katica, Sp. Sorica 19, Sorica, osebno
izkaznico, št. 001749690. gnj-190287
Bulog Gortnar Velena, Ptujska ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001840816.
gnv-190450
Čemas Marjan, Pot na Fužine 55,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001712117.
gnt-190352
Černe Marija, Tomažičeva 44, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000690443.
gnq-190430
Dreo Karolina, Liptovska ul.41, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000097064.
gnv-190425
Drvarič Branko, Jaskova 43, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001720931.
gnx-190273
Fijavž Boštjan, Bezina 52/b, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001845437.
gnt-190302
Fišer Jurij, Pijovci 5, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001050209.
gnf-190416
Govekar Ivan, Poštna ulica 5, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000343372.
gnv-190325
Greiner Bogdan, Prušnikova ulica 30,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001440829.
gno-190382
Grižon Mirjan, Padna 5, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 001556205.
gnx-190398
Ječnik Matjaž, Triglavska 5, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000244507. gno-190307
Jere Primož, Kamniška cesta 52,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001780737.
gno-190332
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Klančnik Igor, Koroška cesta 158,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000231864.
gnk-190440
Kmetec Sintija, Gregorčičeva 1/a, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000241061.
gnz-190421
Končnik Goršič Nataša Nadja, Cesta v
zgornji log 64, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000200155. gnt-190327
Koprivc Domen, Plače 66, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001514252.
gnq-190405
Koprivc Taja, Plače 66, Ajdovščina, osebno
izkaznico, št. 001710014. gnr-190404
Koranter Terezija, Cesta Revolucije 6,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000280865.
gnf-190391
Korošak Franc, Prešernova ulica 6,
Radenci, osebno izkaznico, št. 001296664.
gnc-190294
Kukovec
Ivan,
Lendavske
gorice
409/a, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 001494469. gnr-190304
Lavrič Jan, Gorenje polje 19, Straža, osebno
izkaznico, št. 000912136. gng-190390
Letič Matej, Šaranovičeva ulica 7/c,
Celje, osebno izkaznico, št. 000920311.
gnb-190420
Logar Edvard, Slape 20, LjubljanaPolje, osebno izkaznico, št. 001552738.
gnu-190451
Magdalenič Zlatko, Dolgenja Stara vas 56,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 000378955.
gnj-190387
Marn Tone, Lukove 11, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 00080101. gnx-190423
Marolt Jelka, Martina Krpana 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000812694.
gnv-190379
Meglič Zdenka, Golnik 112, Golnik, osebno
izkaznico, št. 000533841. gni-190438
Mozetič Andrej, Podkraj 22, Renče, osebno
izkaznico, št. 001096173. gnl-190385
Muhič Vesna Martina, Brinje, cesta I/13,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001584247.
gnk-190461
Mukenauer Robi, Gosposvetska cesta 55,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001855898.
gnt-190427
Mukenauer Zvone, Gosposvetska cesta
55, Maribor, osebno izkaznico, št. 000529609.
gns-190428
Nemec Anita, Prvomajska 14, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001162979.
gnc-190394
Nose Renata, Sela 18, Hinje, osebno
izkaznico, št. 001408327. gnx-190298
Novak Branko, Gradišče 7, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
001760916.
gnk-190261
Olah Dragica, Ulica Lajcsija Pandurja
10, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
000294023. gnj-190312
Ovčjak Vera, Topolšica 127, Topolšica,
osebno
izkaznico,
št.
001433237.
gnd-190293
Pegam Tjaša, Dvor 4, Zgornja Besnica,
osebno
izkaznico,
št.
000887557.
gnw-190424
Pereira Kajdiž Valentino, Triglavska
cesta 11, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001238906. gnp-190456
Perger Nika, Nova ulica 14, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000919249. gnj-190412
Piško Liljana, Dol pri Mrastovljah 48,
Črni Kal, osebno izkaznico, št. 000074548.
gnp-190406
Pleško Matic, Pod Plešivica 74, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001382609.
gns-190303
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Podboršek Štefanija, Nad Mlini 3, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000569300.
gns-190403
Rupnik Jošt, Črni vrh 27/a, Črni vrh nad
Idrijo, osebno izkaznico, št. 000174530.
gnt-190402
Sasso David, Vinje 26, Dol pri Ljubljani,
osebno
izkaznico,
št.
000956992.
gny-190272
Savić
Vladica,
Kamniška
20/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000280198.
gnd-190318
Sinkovič Marjetka, Pod Gozdom 28,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001659768. gne-190292
Stevanović Željko, Prušnikova 7, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 001868404.
gnc-190344
Šinigoj Ema, Ulica I. Regenta 36, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001848124.
gne-190392
Šnajder Anita, Kotlje 221, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 001435902. gng-190290
Šoster Simon, Kraigherjeva ulica 28,
Celje, osebno izkaznico, št. 001414973.
gne-190442
Štefančič Avguštin, Čopova ulica 25,
Celje, osebno izkaznico, št. 000103874.
gni-190288
Tratnjek Peter, Renkovci 12/a, Turnišče,
osebno
izkaznico,
št.
000433015.
gno-190432
Ulčar Majda, Ulica bratov Komel 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000335614.
gnd-190268
Umek Kristina, Presladol 48, Brestanica,
osebno
izkaznico,
št.
001804287.
gnw-190399
Urankar Lea, Vegova ulica 3, Dob, osebno
izkaznico, št. 001648753. gnd-190418
Veselič Matej, Borovci 15, Markovci, osebno
izkaznico, št. 001820508. gnm-190384
Vidmajer
Nikola,
Ljubljanska
53,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000495066.
gnp-190431
Vižintin Jure, Trnovlje 47, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 001256817.
gnf-190341
Vrčkovnik Stanislav, Šolska 10, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000350498.
gnu-190401
Vuzem
Robert,
Hrastovec
129,
Zavrč, osebno izkaznico, št. 000781230.
gnz-190296
Zakrajšek Jožefa, Tlake 11, ŠmarjeSAP, osebno izkaznico, št. 000836085.
gnv-190300
Zemljič Marjetka, Žerovinci 8, Ivanjkovci,
osebno
izkaznico,
št.
001516992.
gnn-190383
Zorec Tomaž, Goričane 69, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001323123.
gno-190457
Žagar Stanislava, Trebež 43, Artiče, osebno
izkaznico, št. 000832225. gnx-190373
Željan Helena, Grudnova 9, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 000721334.
gnh-190389
Žitnik Neja, Celovška 99/c, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001286770.
gnz-190446

Vozniška dovoljenja
Bravc Nina, Zelena pot 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1371679,
reg. št. 220425, izdala UE Ljubljana.
gnj-190337

Bytyqi Halim, Trg 70, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2099465, izdala
UE Nova Gorica. gnr-190254
Crnolić Anel, Polanškova ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1759800, reg. št. 258779,
izdala UE Ljubljana. gno-190286
Čop Marko, Brda 10, Radovljica, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S2110315, reg. št.
23689. gnb-190370
Ćikić Mark, Hotemaže 81, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1167610,
reg. št. 48292, izdala UE Kranj. gne-190267
Fenrich Zvonimir, Strossmayerjeva ulica
32/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S 1849640, reg. št. 66410,
izdala UE Maribor. gnr-190429
Goričan Simona, Podvinj 35A, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1206735,
izdala UE Ptuj. gnd-190368
Govekar Ivan, Poštna ulica 5, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 5979, izdala UE Vrhnika. gnu-190326
Greiner Bogdan, Prušnikova 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
165044, reg. št. 81701, izdala UE Maribor.
gnq-190330
Gruntar Iztok, Šmarje 55, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S1844140, reg. št. 10307, izdala UE
Ajdovščina. gne-190417
Hrovatin Nika, Partizanska 31B, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI 61025,
reg. št. 48730. gni-190363
Jakovac Goran, Podgrad 3E, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001183313, reg. št. 9715, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnb-190270
Jovanović Neđeljka, Vojkova 41, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S59864, reg. št. 3916.
gng-190365
Karamehić Salih, Kandijska 45, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 43486, izdala UE Novo mesto.
gnc-190419
Klančnik Igor, Koroška cesta 158, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 1912025, reg. št. 97033, izdala UE Maribor.
gnj-190441
Korez Matjaž, Bukovci 123, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCGH,
št. S1667398, izdala UE Ptuj. gnc-190369
Korošak Franc, Prešernova ulica 6,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
reg. št. 4437, izdala UE Gornja Radgona.
gns-190253
Krstič Milorad, Župančičeva 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1848664, reg. št. 80951, izdala UE
Maribor. gnp-190310
Kržišnik Nika, Sovodenj 7, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
10988, izdala UE Škofja Loka. gnm-190259
Kukovec Ivan, Lendavske gorice 409/a,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 1329, izdala UE Lendava.
gny-190422
Kuzmič Miroslav, Poštna ulica 5, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 18351, izdala UE Vrhnika.
gnw-190449
Lesjak Srečko, Sp. Rečica 22, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3961,
izdala UE Laško. gnv-190275
Marić Ivo, Partizanska cesta 44, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S381259, izdala UE Škofja Loka.
gnw-190324
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More Lin, Kidičeva ulica 53, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S002168763, reg. št. 42336, izdala UE
Domžale. gnq-190380
Muhič Vesna Martina, Brinje, cesta I/13,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S962491, reg. št. 14357, izdala UE Grosuplje.
gnj-190462
Mujčič Arif, Roška cesta 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1823657, reg. št. 14119, izdala UE Ljubljana.
gnr-190329
Mukenauer Zvone, Gosposvetska cesta
55, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 673052, reg. št. 47269, izdala UE
Maribor. gnu-190426
Nose Renata, Sela 18, Hinje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S752078, reg. št.
33388, izdala UE Novo mesto. gny-190297
Operčkal Sicilija, Dol pod Gojko 11,
Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 46083. gnh-190443
Oražem Franc, Rakitnica 27, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 6558,
izdala UE Ribnica. gno-190282
Orož Anika, Cesta na Roglo 22, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
1768277. gny-190397
Ovčjak Vera, Topolšica 127, Topolšica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 2017072, reg. št. 4233, izdala UE Velenje.
gnf-190291
Paškulin Peter, Bistriška cesta 3/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1428986, reg. št. 31413, izdala UE Domžale.
gnr-190454
Piško Liljana, Dol 48, Črni Kal, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1279568, reg. št.
44213. gne-190367
Preskar Franc, Ješovec 4, Kozje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 22714, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-190413
Puntarić Stjepan, Bratovševa ploščad 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1612753, reg. št. 3296, izdala UE Ljubljana.
gnt-190377
Romih Anita, Gaj nad Mariborom 45/e,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 914581, reg. št. 69241, izdala UE Maribor.
gnc-190444
Romih Gregor, Marjana Jerina 19, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 1685901,
reg. št. 50241. gnq-190305
Rus Anton, Cesta borcev 1, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 5959, izdala UE Vrhnika. gnq-190280
Sajnkar Samo, Slomškova 7/a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 000907326. gnn-190433
Savić Vladica, Kamniška ulica 20/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1716379, reg. št. 174090, izdala UE
Ljubljana. gnd-190322
Smrekar Andrej, Sušnikova 4, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 8422, izdala UE Vrhnika. gnq-190455
Soršak Davorin, Hotinja vas , Račka cesta
55, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1128599, reg. št. 110495, izdala
UE Maribor. gnm-190309
Stramšak Damijan, Prvomajska 13,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001247730, reg. št. 15811.
gnn-190258
Strle Andreja, Notranjska cesta 6,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 450117, reg. št. 8759, izdala UE Cerknica.
gny-190247

številka police: 785385; vrsta zavarovanja:
zelena karta, številka police: 575559. Ob16855/05
Vovk Jože, Vratno 1, Šentjernej,
zavarovalno polico, št. 239332. gnk-190361
Žvab Nevenka, Kidričeva ulica 76, Trzin,
zavarovalno polico, št. 755237, izdala
zavarovalnica Slovenica. gng-190265

Šćekić Vukašin, Trg Prešernove brigade
1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 360350, reg. št. 9258, izdala UE Kranj.
gnb-190345
Šepic Stanko, Hudeje 4/a, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1914714, reg. št. 4750, izdala UE Trebnje.
gnr-190279
Štefančič Martina, Malo polje 15, Col,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S000951707,
izdala UE Ajdovščina. gnm-190409
Štrukelj Staš, Vodovodna ulica 9, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 18329,
izdala UE Sežana. gnj-190362
Ubavić Ilija, Hafnerjeva ulica 6/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHCE, št. S 2079944, reg. št. 91414, izdala
UE Ljubljana. gnh-190339
Vižintin Jure, Trnovlje 47, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1224270, reg. št. 29960, izdala UE Kranj.
gng-190340
Vodopija Just, Oljčna pot 39D, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI953,
reg. št. 2792. gno-190257
Vojska Žiga, Bistriška cesta 1/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1191571,
reg. št. 216719, izdala UE Ljubljana.
gng-190415
Vujasinović Ivana, Streliška ulica 8A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1963588, reg. št. 189969.
gnu-190301
Vujović Svetlana, Linhartova cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2139909, reg. št. 209772, izdala UE Ljubljana.
gnl-190285
Zeljan Helena, Grudnova 9, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 40235. gnf-190366
Žmavc Alja, Bobovec 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1401642, reg. št.
45217, izdala UE Kranj. gnh-190364
Žvab Nevenka, Kidričeva ulica 76, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1764458, reg. št. 22504, izdala UE
Domžale. gnh-190264

Zavarovalne police
Demelj Jožefa, Veliko Mlačevo 59,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 277105,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnt-190381
Ferjančič David, Ustje 43/a, Ajdovščina,
zavarovalno polico, št. 41403000774, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnu-190276
Hajsinger alojz, Avgustine 11, Kostanjevica
na Krki, zavarovalno polico, št. 255598.
gnx-190348
I-zavarovanje d.o.o., Podutiška cesta 40A,
1000 Ljubljana, preklicuje police ZM: tip 602
od 0819711 do 0819730, tip 603 od 0055971
do 0055990, tip 604 od 0250656 do 0250675,
tip 605 od 0004321 do 0004340, tip 607 od
3376692 do 3376730, tip 612 od 0614071 do
0614080, tip 626 od 4006601 do 4006610, tip
915 od 3010381 do 3010400. Ob-16856/05
Ramšak Zlato, Grad 65, Cerklje na
Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 975201,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnw-190349
Rožman Branko, Trebež 37, Artiče,
zavarovalno polico, št. 258096. gns-190353
Slovenica, Zavarovalniška hiša, d.d.,
Celovška c. 182, 1000 Ljubljana, preklicuje
originala spodaj navedenih dokumentov stroge
evidence: vrsta zavarovanja: avtoodgovornost,

Stran

Spričevala
Andrejčič Ivan, Podgorica 24A, Sevnica,
diplomo in indeksa Srednje tehnične šole
Ljubljana. gnw-190249
Artnik Jure, Sebenje 52, Bled, spričevalo
1. in 2. letnika Železarskega izobraževalnega
centra, za poklic strugar. gnx-190248
Brezovnik Peter, Poljane 21, Rečica ob
Savinji, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole za kmetovalce Šentjur, št. 3-78- K z dne
21.6.1978. gnw-190299
Dolžan Martina, Migolska gora 8, Mirna,
spričevalo o končani OŠ Mirna, izdano leta
2003. gnl-190410
Dolžan Nina, Migolska gora 8, Mirna,
spričevalo o končani OŠ Mirna, izdano leta
2003. gnn-190408
Drobnič Tončka, Muljava 56, Ivančna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Šolski
center za blagovni promet Ljubljana, izdano
leta 1981, izdano na ime Korevec Tončka.
gnz-190271
Fink Mateja, Sela pri Šumberku 1,
Žužemberk, izkaz o uspehu in vedenju OŠ
Veliki Gaber v Velikem Gabru ( od 1 do 7.
razreda ). gnm-190263
Frišek Ivan, Prvomajski trg 11, Poljčane,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske šole v Mariboru, izdano leta 1982.
gny-190347
Gasparini Dejan, Levstikova 2, Izola Isola, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper.
gnn-190283
Gradišnik Zvonko, Črnova 27, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske šole
Šentjur, izdano leta 1973. gnp-190306
Jančigaj Andrejka, Dole pri Krašcah 37,
Domžale, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1991 in 1993, izdano na ime Pirc Andreja.
gnp-190256
Janežič Klemen, Reber 2, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Majde Vrhovnik
Ljubljana, izdano leta 2004. gny-190447
Jesih Matjaž, Vir pri Stični 61, Grosuplje,
spričevalo o končani OŠ Cene Štupar.
gnl-190360
Koša Alan, Rudarska ulica 14, Lendava
- Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu
Dvojezične srednje šole Lendava, izdano leta
1999. gnj-190266
Kropf Barbara, Grajska cesta 25, Oplotnica,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Zreče. gnn-190358
Matković Mato, Mašić 23, Nova Gradiška,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, št.
218/84-85, izdano leta 1985, izdano na ime
Matković Predrag. gnw-190374
Pintar Nevenka, Rudarska 2, Lendava Lendva, indeks, št. I-KL72, Srednje kemijske
šole Ruše leto izdaje 1985. gnp-190356
Pregelj Majda, Col 89A, Col, spričevalo
1. in 2. letnika Poklicne čevlarski šolski
izobraževalni center, prešivalka zg. dela
obutve, izdano na ime Sajovic Majda.
gns-190357
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Prelogar Rok, Bartlova ulica 5, Šmartno
pri Litiji, obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje
tehnične elektro šole v Ljubljani, izdano leta
2004. gnk-190336
Reja Tina, Podutiška cesta 177, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnf-190316
Rešeta Jana, Kidričeva cesta 31/d, Litija,
indeks, št. 30013007, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnilogijo v Ljubljanic.
gnd-190343
Smrekar Mateja, Podroje 24, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo od 1., 2. in 3. letnika Srednje
šole Zagorje, smer gospodinjske storitve.
gnp-190435
Smrekar Mateja, Podroje 24, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu in
sričevalo 4. in 5. letnika Srednje šole Zagorje,
gospodinjski tehnik. gnk-190436
Šeško Mitja, Gregorčičeva ulica 15,
Maribor, indeks, št. 25006148, izdala Fakulteta
za arhitekturo v Ljubljani. gnk-190311
Trivković Vukica, Veliki Štradon 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnn-190308
Tušek Helena, Trata 68, Gorenja vas,
indeks, št. 21030712, FDV. gnm-190459
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Ostali preklici
Antoni d.o.o. Ajdovščina, Vipavska
cesta 6/a, Ajdovščina, izvod licence, št.
GE001507/00254 za vozilo GO 14 - 17E,
izdano 19.8.2004. gnp-190260
Dobnikar Peter, Gradnikova ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-190317
Dolenc Tadeja, Vošnjakova ulica
8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01098377, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnl-190335
Gobec Tanja, Gornja vas 4/a, Grobelno,
delovno knjižico, št. 26194, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnu-190376
Ilovič Miha Ian Aleksander, Valvasorjeva
10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Vič. gnm-190434
Jurkas Liljana, Mali Obrež 4, Dobova,
dveh zelenih kart s št. 628470 in št.
628471, izdane pri zavarovalnice Tilia d.d..
gnm-190359
Končan Karmen, Povšetova ulica 36,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-190378
Leskovšek - Trans, Cesta Tončke Čeč
78, Trbovlje, nacionalno licenco za vozilo
Mercedes Benz 1840, št. 500086, izdana
5.3.2004 pti GZ Slovenije in izvod licence,
št. 2719, izdana 3.5.2005. gnj-190262

Milosavljević Goran, Baličevac, Srbija in
Črna Gora, osebno delovno dovoljenje, št.
10471023408. gnx-190323
Oblak Boštjan, Na jami 9, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina,
št. 0005805358. gns-190328
Perc Karmen, Zg. Lipnica 10A, Kamna
Gorica, delovno knjižico. gnr-190354
PLOJ d.o.o., Radičevičeva ulica 2,
Maribor, CEMT dovolilnice, št. 626/1 (oznaka
CE/300 ). gny-190372
Prapertnik Adam, Gubčeva ulica 8,
Slovenj Gradec, izkaza II. OŠ Slovenj
Gradec. gnu-190251
Rajbar Geza, Ledavsko naselje 17,
Murska Sobota, 7 delnic CATV Murska
Sobota št. 0033. gnb-190445
Smrekar Mateja, Podroje 24, Šmartno pri
Litiji, delovno knjižico. gnj-190437
Starman Mateja, Podsvetija 8, Brezovica
pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Vič. gng-190315
Stražišnik Polonca, Sv. trije Kralji 12,
Radlje ob Dravi, študentsko izkaznico,
št. 06010045, Fakulteta za socialno delo.
gnq-190355
Šijanec Boris, Vrtna 3, Murska Sobota, 6
delnic - začasnica, št. 685, izdano pri CATV
Murska Sobota. gnv-190250
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