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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 225/05

Ob-11043/05
Popravek
V javnem razpisu za nakup dializnega
materiala, objavljenem v Ur. l. RS, št. 33-34
z dne 1. 4. 2005, Ob-8730/05 (objava v
Uradnem glasilu EU-2005/S 59 – 056785),
se popravi II.3) točka in pravilno glasi:
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
predvidena izvedba javnega naročila je v
obdobju 3 let, v skupni ocenjeni vrednosti 543,585.000 SIT z DDV.
Klinični center Ljubljana
Št. 1714-07-403-90/2005
Ob-11253/05
Sprememba
V predhodnem razpisu za dobavo informacijske opreme, št. 403-90/2005, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10423/05, se spremenijo točke II.1), II.4) in
Priloga B – Podatki o sklopih, ki se glasijo:
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo informacijske opreme, št. 403-90/2005.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 22. 4. 2005.
Priloga B
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.40.00-7.
2) Vrsta in obseg: podatkovni UNIX
strežnik; podrobnejši opis in količine bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
15,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 22. 4. 2005.
Sklop št. 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.26.00.00-9, dodatni predmeti:
30.23.21.00-5, 30.23.31.41-1.
2) Vrsta in obseg: konsolidacija strežnikov, diskovnega polja in sistema za arhiviranje podatkov ter izobraževanje uporabnikov predmetne opreme; podrobnejši
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opis in količine bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV)
37,500.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 22. 4. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve - Policije
Št. 3531-19/2004-7
Ob-11234/05
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: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža tehnološke in pohištvene opreme ter priprava
prostorov (gradbena, obrtniška in instalacijska dela) za izvedbo 1. faze adaptacije
Centralne kuhinje v Kliničnem centru v Ljubljani.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava in montaža tehnološke in pohištvene opreme ter priprava prostorov (gradbena, obrtniška in instalacijska dela) za
izvedbo 1. faze adaptacije Centralne kuhinje v Kliničnem centru v Ljubljani.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 6. 5. 2005.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje
Št. 351-1/2004
Ob-10841/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Grosuplje, kontaktna oseba: Mirjam
Pavšek, dipl. inž. grad., Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 78-88-750,
faks 78-88-764, elektronska pošta: obcina.grosuplje@ob.grosuplje.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: izgradnja knjižnice Grosuplje.
II.2) Kraj izvedbe: Grosuplje.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja obsega izvedbo rekonstrukcije obstoječega
objekta, izgradnjo novega objekta poleg
obstoječe knjižnice z vsemi priključki ob-
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jekta na javno infrastrukturo in zunanjo
ureditev ob objektih.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 300 in 319 mio SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: gradnje:
4. 7. 2005.
II.7) Datum zaključka: 31. 1. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-1720040.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
Občina Grosuplje
Ob-10842/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lovrenc na Pohorju, kontaktna oseba: Ana
Jodl, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju,
Slovenija, tel. 02/630-05-50, 02/630-05-55,
faks 02/630-05-60, elektronska pošta: obcina@lovrenc.si, ana.jodl@lovrenc.si, internetni naslov: www lovrenc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Kraj izvedbe: Lovrenc na Pohorju.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 501.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: adaptacija
in dozidava Osnovne šole Lovrenc na
Pohorju.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 300,000.000 SIT in 334,092.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka: 3. 5. 2005, gradnje: 1. 7. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-06-006-2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
Občina Lovrenc na Pohorju
Ob-11243/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktna oseba: Rajko Satler, direktor,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/234-14-10, faks +386/2/234-14-52,
elektronska pošta: azp-info@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/azp.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije,
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kontaktna oseba: Kristijan Novak, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/234-14-32, faks +386/2/234-14-52,
elektronska pošta: azp-info@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/azp.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: modernizacija SV in TK
naprav na progi Pragersko–Ormož.
II.2) Kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: E038.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: projekt
»Modernizacija SV in TK naprav na progi Pragersko–Ormož« je del projekta A
in vsebuje prvi sklop ukrepov v okviru predvidene modernizacije te proge.
Proga Pragersko–Ormož–Središče je del
proge Pragersko–Hodoš–državna meja z
Madžarsko, ki je del V. Pan-evropskega
koridorja konvencionalnih prog na odseku Benetke–Trst/Koper–Ljubljana–Pragersko–Budimpešta. Vgrajene naprave
in sistemi morajo izpolnjevati zahteve
direktiv EU – 2001/16/EC in 96/48/EC in
njunih sprememb v direktivi 2004/20/EC
ter na njihovih podlagah sprejetih tehničnih speciﬁkacij za interoperabilnost.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 4.700,000.000 SIT in 5.200,000.000
SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: julij 2005,
– gradnje: oktober 2005.
II.7) Datum zaključka: najkasneje do
30. 12. 2007.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
projekt je ﬁnanciran delno iz sredstev Evropske unije in delno iz sredstev, ki jih zagotavlja naročnik.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2003 SI 16 P PT
004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Kohezijski sklad.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Storitve
Št. 01-185/5-05

Ob-11044/05

Popravek
V objavi predhodnega razpisa v Evropskem glasilu dne 9. 2. 2005 pod številko
2005/S 28-027129 je naveden napačen naslov: SI-Ljubljana: Razne medicinske naprave, naslov se pravilno glasi: »SI-Ljubljana:
Storitve internega transporta.«.
V objavi predhodnega razpisa za storitve
internega transporta, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 11-13 z dne 11. 2. 2005,
Ob-3852/05 in v Evropskem glasilu dne 9. 2.
2005, številka 2005/S 28-027129, se v točkah predhodnega razpisa:
– II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev
popravi vrednost 635,000.000 SIT, pravilna
vrednost se glasi 381,000.000 SIT.
– II.5 Drugi podatki popravi navedba Pogodba bo sklenjena za obdobje petih let, ki
se pravilno glasi: »Pogodba bo sklenjena
za obdobje treh let.«.
Klinični center Ljubljana
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Ob-10843/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Sabina Gregorinčič, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-16, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: Sabina.gregorincic@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba celovitega inženiringa in nadzora pri izvajanju obnov
stavbnih lupin ali drugih del v zvezi s
prenovo objektov v okviru akcije LMM,
JN 03/211664.
II.2.3) Kategorija storitve 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ocenjena vrednost storitev 100,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: v letu 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-9/03-335.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
Mestna občina Ljubljana

Javni razpisi
Blago
Ob-11267/05
Preklic
Preklicujemo objavo javnega naročila za
sukcesivno dobavo inkontinenčnih pripomočkov za enkratno uporabo, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 26-28 z dne 18. 3.
2005, Ob-7398/05.
Skupnost organizacij za usposabljanje
Ob-11245/05
Razveljavitev
Javni razpis za dializni material, ki je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 54-55 z dne 21. 5.
2004, Ob-13960/04 (popravki v Ur. l. RS,
št. 57-58 z dne 28. 5. 2004, Ob-14802/04,
in v Ur. l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004,
Ob-21426/04), se razveljavi na podlagi sklepa Državne revizijske komisije z dne 15. 12.
2004, št. 018-249/04-25-1916, 1. točka izreka.
Ministrstvo za zdravje
Št. 221/05

Ob-11045/05
Razveljavitev
Naročnik Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, razveljavlja postopek oddaje javnega naročila

za nakup strojne in programske opreme
za masovno elektronsko arhiviranje dokumentov, z izdelavo varnostnih kopij in dokumentov na mikroﬁlmu, objavljen v Uradnem listu RS, št. 129 z dne 3. 12. 2004,
Ob-32931/04.
Klinični center Ljubljana
Št. 404-08-96/2005-19

Ob-11102/05

Popravek
V zvezi z javnim naročilom MORS
86/2005-ODP – nakup gradbene mehanizacije, objavljenim v Uradnem listu RS,
št. 26-28 z dne 18. 3. 2005, Ob-7525/05, se
spremenijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 3. 5. 2005,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 4. 5. 2005 do
12. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 5. 2005
ob 13. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-10862/05
Popravek
V javnem razpisu za izbiro dobaviteljev
prehrane in prehrambenih artiklov za Zavod
Hrastovec-Trate, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36 z dne 8. 4. 2005, Ob-9598/05,
je prišlo do pomote v točki:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja:
18. 5. 2005 ob 13. uri v Zavod HrastovecTrate, …
Naročnik pojasnjuje, da 18. 5. 2005 ne
bo odpiranja, saj gre za 1. fazo omejenega
postopka, kjer se odpiranje in ocenjevanje
ponudb opravi komisijsko in se ponudnike obvesti o usposobljenosti, nato pa se
jim pošlje vabilo k oddaji ponudb v 2. fazi
omejenega postopka in tudi določi datum
odpiranja ponudb.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-11274/05
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005, Ob-10316/05,
za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala naročnik
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000
Celje, se popravita točki II.2.1) in III.2.1.3) in
se pravilno glasita:
II.2.1) Celotna količina ali obseg: za
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec se črta:
– sklop 5: material za zobozdravstvo;
– sklop 6: material za zobotehniko.
Sklopi 1, 2 in 3 se združijo tako, da se
sklop 1 na novo glasi:
Sklop 1: ostali sanitetni material, material
za nego ran in razkužila.
Na podlagi predhodne navedbe se ostali
sklopi ustrezno preštevilčijo, in sicer:
– sklop 1: ostali sanitetni material, material za nego ran in razkužila;
– sklop 2: laboratorijski material in diagnostična sredstva.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: drugi pogoji potrebni za izvedbo javnega naročila:
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Črta izjava o upoštevanju količinskih popustov na prodano blago.
Skupnost zavodov
osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije
Ob-10692/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
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: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 12/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ovijalne linije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81,
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.24.21.30-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
ovijalne linije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 3,000.000 SIT), izbrani ponudnik predloži tudi bančno garancijo za dobro izvedbo
posla (v višini 5% pogodbene vrednosti) in
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (v višini 5% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma 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 sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

Št.

– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj,
– ponudnik v letu 2004 ni smel imeti prihodkov manjših od mnogokratnika 2 ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponujena oprema mora ustrezati tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 12/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 6. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 23. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2005
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.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: 12. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-10997/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
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: nakup.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 37/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava trgovskega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE Maribor, Skladišče Maribor, Zagrebška
cesta 106, Maribor.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.20.00.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– kuverta A 4 samolepilna – 500.000 kosov,
– kuverta bela A 5 samolepilna –
1,200.000 kosov,
– kuverta amerikanka brez okenca samolepilna – 3,500.000 kosov,
– kuverta amerikanka z levim okencem
samolepilna – 1,100.000 kosov,
– kuverta C 6 bela samolepilna –
4,200.000 kosov,
– letalsko pismo C 6 – 30.000 kosov,
– vrednostno pismo malo samolepilno
velikost C6 – 140.000 kosov,
– vrednostno pismo veliko samolepilno
velikost A 5 – 100.000 kosov,
– kuverta podložena št. 3 170 x 225 mm
– 210.000 kosov,
– kuverta podložena št. 4 200 x 275 mm
– 110.000 kosov,
– kuverta podložena št. 6 240 x 350 mm
– 80.000 kosov,
– kuverta podložena št. 8 290 x 370 mm
– 120.000 kosov,
– kuverta podložena št. 10 370 x 480 mm
– 50.000 kosov,
– plačilni nalog BN 01 – 3,400.000 kosov,
– obrazec menična golica – 120.000 kosov,
– papirnati valji velik 535 mm FI 80 mm
– 2.500 kosov,
– papirnati valj mali 350 mm FI 65 mm
– 1.500 kosov,
– embalaža paketna št. 1 240 x 145 x
95 mm – 14.000 kosov,
– embalaža paketna št. 2 300 x 240 x
150 mm – 14.000 kosov,
– embalaža paketna št. 3 300 x 240 x
250 mm – 8.000 kosov,
– embalaža paketna št. 4 490 x 300 x
250 mm – 6.000 kosov,
– popis oddanih pošiljk – knjiga mala
– 43.000 kosov,
– popis oddanih pošiljk – knjiga velika
– 13.000 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), izbrani ponudnik predloži tudi bančno garancijo za dobro izvedbo
posla (v višini 5% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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:
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– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– dokazilo, da je ponudnik pooblaščeni
prodajalec,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma 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,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo pooblaščenega revizorja.
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 skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: blago mora ustrezati zahtevam
iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 37/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 5. 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: 24. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2005
ob 10. 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 najugodnejše ponudnike po vrstah
blaga.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-11000/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup kablov in konektorjev za video in
avdio povezave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: glejte priloge za sklope A,
B in C.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.22.44.00-6.
2) Kratek opis: avdio kabli različnih tipov.
3) Obseg ali količina: ca. 19.600 m.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.42.22.00-8.
2) Kratek opis: avdio konektorji različnih
tipov.
3) Obseg ali količina: ca. 14.190 kosov.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.22.44.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 28.42.22.00-8.
2) Kratek opis: video kabli, video konektorji.
3) Obseg ali količina: ca. 43.100 m in ca.
6.013 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
kablov in konektorjev za video in avdio povezave – po sklopih.
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 (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 10. 8. 2005, v vrednosti 1,000.000 SIT
(za vse sklope), oziroma:
– za sklop A: 600.000 SIT;
– za sklop B: 400.000 SIT;
– za sklop C: 300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na

spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 022/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 022/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 022/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 022/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 022/2005-1LODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 25. 4. 2005 do
24. 5. 2005.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 022/2005. Če pa ponudniki kljub temu
želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000
SIT (z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 022/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, 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: 24. 5. 2005
ob 12. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-11009/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Lan Vošnjak, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-4/2005-B-LV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava zdravil za potrebe Psihiatrične
klinike Ljubljana za obdobje enega leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana-Polje, Studenec 48.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
zdravil za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje enega leta v ocenjeni vrednosti 240,000.000 SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost v višini
1.000 SIT na vsak ponujeni artikel;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5.000 SIT za
vsak izbrani artikel za ves čas veljavnosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni
dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima veljavno registracijo;
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili po Zakonu
o zdravilih in medicinskih pripomočkih;
– 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;
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– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti potrdilo poslovne banke o uvrstitvi
v bonitetni razred za vse poslovne banke, s
katerimi sodeluje. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, kjer ponudnik ne bo pri vseh poslovnih bankah, s katerimi sodeluje, uvrščen
v bonitetni razred A.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora na naročnikovo
zahtevo predložiti dovoljenje za promet z
zdravili za vsak ponujeni artikel.
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: JN-O-4/2005-B-LV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 5. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 12. uri; v Ljubljani, Studenec 48, Upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba
mora biti izročena naročniku v izvirniku in
eni kopiji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-11011/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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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: 025/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme za arhiviranje podatkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.11.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: računalniška oprema za arhiviranje podatkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 025/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 025/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 025/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 025/2005E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 5. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 025/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 5. 2005
ob 10. uri; Sejna soba službe za komercialne zadeve in javna naročila, Čufarjeva ulica,
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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-11026/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava TV oddajnikov Beli Križ, Trstelj, Tinjan in Slavnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.20.00.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 6 TV
oddajnikov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 7. 2005 v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV
024/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 024/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 024/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 024/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno (70%),
2. izkoristek oddajnika (20%),
3. garancijo (10%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 024/2005E-ODP/B.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 5. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 024/2005-E-ODP/B) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 5. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 11. uri, velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-11028/05
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: Rado Lorencon za vprašanja, tajništvo
za dvig razpisne dokumentacije in oddajo ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper,
Slovenija,
tel.
05/663-37-00
in
05/663-37-33, faks 05/663-37-06, elektronska pošta: rado.lorencon@komunalakoper.si,
internetni naslov: www.komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1 kos specialno tovorno vozilo za odvoz
kontejnerjev 5 m3–10 m3 za odpadke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave fco avtopark
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja
4, 6000 Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos
specialno tovorno vozilo za odvoz kontejnerjev 5 m3–10 m3 za odpadke.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno

garancijo za resnost ponudbe v znesku
1,500.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe
izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji):
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
(ekonomsko-ﬁnančni pogoji):
4. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2002, 2003, 2004) mora 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev
na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem in potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (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 tč. 4 pogojev);
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).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. dobavni rok,
3. moč motorja,
4. dosežen navor.
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 10. 5. 2005 vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT z DDV; minimalno dva
dni pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z
upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 5. 2005 ali dni od
odposlanja obvestila do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2005
ob 11. 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.4) Dodatne informacije: naročnik
predvideva, da bo sprejel odločitev o oddaji naročila v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 25
Ob-11046/05
Ali je to javno nročilo vključeno v Sporazumu o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, kontaktna oseba: Andreja Pleničar, Rozmanova
ulica 28, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-46-74, faks 07/393-46-01, elektronska pošta: plenicar_a@nm.sik.si, internetni
naslov: www.nm.sik.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-5/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava knjig po omejenem postopku v
skladu z drugim odstavkom 19. člena
ZJN-1-prva faza omejenega postopka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto, sedež
knjižnice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.

Št.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava knjig po založbah v ocenjeni vrednosti
46 mio SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio SIT
v drugi fazi postopka.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere so razvidna
medsebojna razmerja in kdo je skupni podpisnik pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti - potrdilo sodišča;
– 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 - dovoljenje ali izjava ponudnika;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen - potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež – potrdilo sodišča;
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi z poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane - potrdilo Ministrstva za
pravosodje;
– da ponudnik ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila - izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati – potrdilo davčnega
urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa - BON obrazci
ali potrdilo banke ali drugo dokazilo;
– da ponudnik zagotavlja najmanj 10%
popust na dobavljeno knjižno gradivo za posamezno založbo – izjava ponudnika;
– da ponudnik nudi 45-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco skladišče naročnika razloženo – izjava
ponudnika;
– da se ponudnik zaveže naročniku poslati posamezne izvode na ogled, če naročnik to zahteva – izjava ponudnika;
– da ponudnik zagotavlja potreben servis oziroma zamenjavo knjig in neknjižnega
gradiva z napakami - izjava ponudnika;
– da bo ponudnik naročnika sproti obveščal o akcijskih prodajah, sejemskih prodajah in drugih ugodnostih in mu bo knjige
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in neknjižno gradivo dobavljal v tem času po
teh cenah - izjava ponudnika;
– da bo ponudnik najmanj v petnajstih
dneh po izidu novosti naročnika o tem obvestil - izjava ponudnika;
– da bo ponudnik gradivo dobavil posameznemu naročniku najkasneje v 7 dneh po
naročilu - izjava ponudnika;
– da se ponudnik zaveže skleniti pogodbo z vsako posamezno knjižnico, če bo
izbran kot najugodnejši ponudnik - izjava
ponudnika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
01285-6030373298.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 16. 5. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ali zakoniti zastopniki.
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: Milan Železnik, tel. 02/250-53-02, GSM 041/695-236,
e-pošta: milan.zeleznik@zum-mb.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Ob-11049/05
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:
Vesna Priveršek Poglajen, Suzana Miklič
Nikič, Maja Špenko, Tržaška cesta 16,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-41-86;
01/477-41-46; 01/477-41-38; 01/477-41-39,
faks 01/425-67-46.
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.
01/477-41-86, faks 01/425-67-46.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Tržaška cesta 16 (vložišče),
1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala za centralo in izpostave AJPES, v predvideni
letni količini:

Stran

3000 /

Št.

40-41 / 22. 4. 2005

– sklop A – pisarniški material, splošno;
– sklop B – potrošni material za fakse,
fotokopirne stroje in tiskalnike (2 skupini):
– skupina B1 – originalni potrošni material za fakse, fotokopirne stroje in tiskalnike in
– skupina B2 – kompatibilen potrošni
material za fakse, fotokopirne stroje in tiskalnike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na 13 lokacijah 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: opis
opreme, ki je predmet javnega razpisa, je
navedena v razpisni dokumentaciji.
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 in
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od prejema računa, ki je
izstavljen po vsaki mesečni dobavi pisarniškega material na posamezno lokacijo
naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: d.d. ali d.o.o.
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, ekonomsko- ﬁnančne
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.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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 6. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 6. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2005
ob 11. uri, Ljubljana, Tržaška cesta 16.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Št. 1714-09-403-50/2005/2 Ob-11077/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo
elektromateriala, predstikalnih naprav, svetlobnih virov in svetil, št. 403-50/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava elektromateriala, predstikalnih naprav, svetlobnih virov in svetil. Podrobnejši opis in količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa,
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave so lokacije
posameznih organizacijskih enot Ministrstva
za notranje zadeve, Generalne policijske
uprave ter lokacije posameznih policijskih
uprav na območju Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.68.14.10-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.68.14.10-0.
2) Kratek opis: elektromaterial in predstikalne naprave.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 3. 1. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.68.14.10-0.
2) Kratek opis: svetlobni viri in svetila.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 3. 1. 2006; dobava
31. 12. 2007.

Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
so za potrebe dveletnega obdobja. Podrobnejši opis in okvirne količine, ki so predmet
javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
Podrobnejša določila glede dobavnih
rokov so razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe; bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov predložiti izjavo o
predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti); potrdilo, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. certiﬁkat ISO 9001.
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: 403-50/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 5. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40305005, 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 za-
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dnjega 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: 23. 5. 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: 24. 5. 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, v kateri ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila na 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 dana podana pod materialno in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo dano
pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Su 040801/2005
Ob-11094/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Okrožno sodišče na Ptuju,
kontaktna oseba: Anica Korošec, Krempjeva
7, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-08-22 ali
748-08-11, faks 02/748-08-10, elektronska
pošta: anica.korosec@sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1, vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1, vsak delovni dan od
8. do 15. ure.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) 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: Su 040801/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava pisarniškega materiala
– 3. sklopi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva 7, Ptuj; Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ul. 2, Ptuj; Okrajno sodišče na
Ptuju, Krempljeva 2, Ptuj in Okrajno sodišče
v Ormožu, Ptujska c. 8/c, Ormož.
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: popis
materiala oziroma artikov v razpisni dokumentaciji:
– sklop A: pisarniški material – splošni,
– sklop B: računalniški material – potrošni,
– sklop C: predpisani obrazci in tiskovine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2005 in/ali konec
31. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe – v
višini 200.000 SIT. Ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu bo moral predložiti še:
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih vrednosti – v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa in njegove potrditve s strani
odgovorne osebe naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila in za katero
daje ponudbo, pri organu države, v kateri
ima sedež.
2. Ponudnik mora imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokade računa.
5. Ponudnik mora v zadnjih treh letih
pred objavo razpisa izkazati vsaj 3 reference s področja dobave materiala (vrednost
posamezne reference mora biti vsaj enaka
polovici pogodbene vrednosti).
Naročnik bo priznal sposobnost vsem
ponudnikom, ki bodo s predložitvijo ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem sta-
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tusu, ekonomski in ﬁnančni sposobnosti ter
tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1. točke III.2.1.: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2. točke III.2.1: izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3. točke III.2.1: potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4. točke III.2.1.: obrazec
BON 1 ali BON 1/P ali BON 2, ki odraža
ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo
ali v mesecu oddaje ponudbe – iz obrazca
mora biti razvidno stanje blokade poslovnih
računov v zadnjih 6 mesecih od izstavitve.
Če je ponudnik samostojni podjetnik namesto teh obrazcev predloži potrdila o solventnosti poslovnih bank, kjer ima samostojni
podjetnik odprte poslovne račune, iz katerih
je razvidno stanje blokad poslovnih računov
v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5. točke III.2.1.: izjava ponudnika in potrdila o dobro opravljanem delu, z vrednostmi
in datumi izvedbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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: Su 040801/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 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: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2005
ob 12. uri; na sedežu Okrožnega sodišča na
Ptuju, Krempljeva 7, Ptuj, soba 9.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
Št. 404-08-130/2005-2
Ob-11103/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporaum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25,
faks 01/431-81-64, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna oseba za dodatne informacije: Jože Mokorel – vodja izvedbe naročila,
tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43,
faks 01/431-90-35.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni
osebi za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.3) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-117/2005-ODP.
II.5) Opis/predmet javnega naročila: nakup komunikacijske opreme za nadgradnjo računalniškega omrežja.
II.6) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralno skladišče naročnika, MORS, Miheličeva ulica b.š., 1000
Ljubljana.
II.7) Razdelitev na sklope: da.
II.8) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.9) Trajanje javnega naročila: začetek
izvajanja s podpisom pogodbe, predvidoma
junij – julij 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ne starejšega od 90 dni;
1.2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) fotokopija prepisa priglasitvenega lista
za dejavnost, katere predmet je javni razpis,
ne starejšega od 90 dni,
b) fotokopija prepisa obrtnega dovoljenja, če gre za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti, ne starejšega od 90 dni;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom (dovoljenje izda pristojni organ upravne enote, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj, za opravljanje določene
dejavnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru pa
zadostuje tudi lastna pisna izjava, skladno s
44. členom ZJN-1-UPB1);
3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
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ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je pravni osebi oziroma pooblaščenemu zastopniku pravne osebe (ponudniku)
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje – Kazenska evidenca, ki se nanaša na pravno osebo ne
starejšega od 30 dni od datuma določenega
za predložitev ponudb in lastna pisna izjava,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma v
zvezi s podkupovanjem;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
Dokazilo:
– originalno potrdilo, ki ga izda Davčna
uprava RS, Davčni urad, ne starejše od 30
dni od datuma določenega za predložitev
ponudb;
5. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila, ne starejšega od 90
dni od datuma oddaje ponudbe, pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register, samostojni podjetniki in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še vpisani v
vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice;
6. da je ﬁnančno in poslovno sposoben:
6.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, ne starejšega od 90 dni ali fotokopija BON-1/P, ne starejšega od 90 dni ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2, ne starejšega od 90 dni;
6.2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto, originalno potrjeno s strani pristojne izpostave DURS;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe;
7. da je priložil bančne garancije:
a) garancija za resnost ponudbe (vzorec
v prilogi št. 6),
b) garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec v prilogi št. 7),
c) garancija za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec v prilogi št. 9).
III.2.1.2) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ostale izjave in podatki, ki jih mora predložiti ponudnik:
– izpolnjen obrazec prijave na javni razpis (stran št. 8),
– izjava ponudnika po stanju na dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti, potrditev veljavnosti ponudbe in roka plačila
(priloga št. 2),
– izjava ponudnika o soglašanju s pogoji
razpisa (priloga št. 3),

– izpolnjen obrazec ponudbe / predračuna (priloga št. 4),
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov (priloga št. 5),
– vzorec bančne garancije za resnost
ponudbe (priloga št. 6),
– vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga št.
7),
– izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga
št. 8),
– vzorec bančne garancije za odpravo
napak garancijskem roku (priloga št. 9),
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku (priloga št. 10),
– vzorec pogodbe, izpolnjen, podpisan in
požigosan (priloga št. 11).
III.2.1.3) Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost za izvedbo naročila:
1. dobavni rok:
pogoj: maks. 45 dni;
2. garancija:
pogoj: min. 24 mesecev;
3. odzivni čas od prijave napake:
pogoj: maks. 4 delovne ure;
4. rok za odpravo napake od prijave napake:
pogoj: maks. 12 delovnih ur;
5. zamenjava z novo opremo:
pogoj: maks. 21 dni.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ocenjevalna merila:
najnižja skupna vrednost sklopa z DDV
– ponder: utež – 0,75 – maks. ocena pozicije = 3,750,
najkrajši dobavni rok – ponder: utež –
0,05 – maks. ocena pozicije = 0,250,
najdaljša ponujena garancijska doba
– ponder: utež – 0,05 – maks. ocena pozicije = 0,250,
najkrajši odzivni čas od prijave napake
– ponder: utež – 0,05 – maks. ocena pozicije = 0,250,
najkrajši rok za odpravo napake – ponder: utež – 0,05 – maks. ocena pozicije
= 0,250,
najkrajši rok za zamenjavo opreme –
ponder: utež – 0,05 – maks. ocena pozicije
= 0,250.
Ponudbe se bodo ocenjevale po sklopih
glede na ponudbeno vrednost, dobavni rok,
garancijo in vzdrževalne pogoje, kot je opredeljeno v zgornji tabeli. Za posamezni sklop
bo izbran ponudnik z najugodnejšo skupno
oceno. Najugodnejši ponudnik za posamezni sklop lahko prejme maks. skupno oceno
5, ostali pa procentualno manj. Za sklop 3
se pri ocenjevanju upoštevata samo cena in
dobavni rok. Kot najugodnejša bo za vsak
sklop štela ponudba z najvišjo doseženo
skupno oceno iz ocenjevalne preglednice
– Priloga št. 4 v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-130/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS-330/2004-ODP) na transakcijski
račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu.
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Vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, identiﬁkacijsko številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000330 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: 1. 6. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do eventualne sklenitve pogodbe.
IV.3.7) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 2005
ob 9. uri, na Ministrstvu za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 631/05
Ob-11105/05
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, kontaktna
oseba: Vlado Mešiček, tel. 07/81-61-400,
faks 07/81-41-643, elektronska pošta:
dom.impoljca@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 I.1.
I.4) Naslov, na katere je treba poslati ponudbe 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 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano – drugi odstavek 19. člena ZJN-1A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica; Enota Dom upokojencev Sevnica, Trg
svobode 17, 8290 Sevnica; Enota Dom
upokojencev Brežice, Prešernova 13, 8250
Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope oziroma podsklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotno
naročilo obsega 8 sklopov:

Št.

1. sklop A: sadje in zelenjava, zamrznjena živila – sladoled,
2. sklop B: kruh in pekovsko pecivo,
3. sklop C: splošno prehrambeno blago,
4. sklop D: meso, mesni izdelki in ribe,
5. sklop E: mleko in mlečni izdelki,
6. sklop F: jajčne testenine,
7. sklop G: dietna živila, sadne in kremne
juhe ter omake,
8. sklop H: živila in ostali material za
interni bife.
Posamezni sklopi so razdeljeni v podsklope, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek: 1. 7. 2005 in konec
30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe ponudbi priložiti menico za
resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti javnega naročila;
– menico za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo izbrani ponudnik predložil najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, in
sicer v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni od prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da 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 proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila že dobavljal blago javnim
zavodom s področja socialnega varstva
odraslih oseb;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;

40-41 / 22. 4. 2005 /

Stran

3003

– da bo dostava blaga fco skladišče naročnika – razloženo in da nudi odzivni čas
en delovni dan;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS, št.
60/02 in 104/03) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02);
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa (da naročnik ni
vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih določil
pogodbe).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 10. 5. 2005 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Cena: 10.000 SIT in DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR:
01100-6030268388.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: za I. fazo omejenega
postopka drugi odstavek 19. člena ZJN-1A
je 13. 5. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca
Ob-11127/05
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: Mateja Knez, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-42,
faks 03/896-11-23, elektronska pošta: mateja.knez@kp-velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Opis: dobava vozil v letu 2005.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razpisna dokumentacija za
izbiro dobavitelja št. RD-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozil v letu 2005:
A – osebna vozila (OV) OV1
OV2OV3OV4OV5OV6,
B – poltovorna vozila (PTV) PTV1PTV2,
C – traktor (TR) TR1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
vozil v letu 2005 (skupaj 9 kom):
A – osebna vozila (OV) 6 kom,
B – poltovorna vozila (PTV) 2 kom,
C – traktor (TV) 1 kom.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica z menično izjavo za resnost ponudbe v višini 10% pogodbene vrednosti,
– menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni in leasing, kjer navedeno
tudi pogoj staro za novo vozilo.
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 ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati v
Republiki Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik oziroma njegov pooblaščeni izvajalec usposobljen za izvajanje
servisiranja in preskrbe z rezervnimi deli;
– da ponudnik predloži tehnično dokumentacijo, ateste in podatke o pogojih servisiranja vozila in opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
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: RD-1/2005.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 5. 2005.
Cena: 8.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje št.: 02426-0012997176, sklic na št.
RD-1/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 2005 ali 37 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: do 31. 12. 2005 in/ali 60 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2005
ob 12. uri; Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-11129/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Trbovlje, kontaktna oseba: Adela Majhenič, Rudarska cesta 10a, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-33-380,
faks 03/56-33-387, elektronska pošta: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec Trbovlje, Rudarska
cesta 10a, 1420 Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in moka,
– sklop 9: mlevski izdelki,
– sklop 10: sveže in suho sadje in zelenjava,
– sklop 11: konzervirana sadje in zelenjava,
– sklop 12: zamrznjena zelenjava,

– sklop 13: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
– sklop 14: splošno prehrambeno blago,
– sklop 15: diabetični in dietetični proizvodi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 19. 6. 2005 in konec
18. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno: 23. 5.
2005.
Cena: 18.000 SIT/v ceni je že vključen
DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Vrtca Trbovlje št. 01329-6030642451.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2005
ob 9. uri; Vrtec Trbovlje, Rudarska cesta
10a, 1420 Trbovlje.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Vrtca Trbovlje do roka za
oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Vrtec Trbovlje
Ob-11136/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Kopru, kontaktna oseba: Renata Vadnjal, Ferrarska 9, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.
I.2) 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: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava računalniškega materiala.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Okrožno in Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper, Okrajno
sodišče v Kopru, Ferrarska 8, Koper, Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran,
Okrajno sodišče v Piranu, Trg Etbina Kristana 1, Izola, Okrajno sodišče v Piranu, Obala
55, Portorož, Okrajno sodiče v Ilirski Bistrici,
Bazoviška 22, Ilirska Bistrica, Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, Bazvoviška 14, Ilirska
Bistrica, Okrajno sodišče v Sežani, Kosovelova 1, Sežana, Okrajno sodiščev Postojni,
Jenkova 3, Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popis
artiklov v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za dobro izvedbo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: Bon 1/P.
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. ponudbena cena,
2. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 0401801/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 5. 2005, cena:
3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
naročnika št. 01100-6370421683 ob dvigu
dostaviti potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 5. 2005, do 9.45.
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: pripombe lahko podajo
osebe s pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 5. 2005
ob 10. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
Ob-11235/05
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, Maribor, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks 02/44-92-379,
elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.

Št.

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: 38-2005/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
elektronske tehtnice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
91 elektronskih tehtnic:
1. vrsta: elektronske tehtnice do 35 kg
– 75 kosov,
2. vrsta: elektronske tehtnice do 60 kg
– 11 kosov,
3. vrsta: elektronske tehtnice do 150 kg
– 2 kosa,
4. vrsta: elektronske števne tehtnice
– 3 kose.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti, bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od izdaje računa. Priloga računa
je podpisana dobavnica s strani naročnika,
za dobavljen material. Datum na računu ne
sme biti starejši od datuma prejema materiala s strani naročnika. 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:
– registracija pri pristojnem državnem
organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– izjava, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
– izjava, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– izjava, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja, zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 7. 8.
2005,
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v RS,
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– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiranega računa več kot
5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujena oprema mora popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika,
– ponudnik mora imeti in dokazati status
pooblaščenega prodajalca za opremo, ki jo
ponuja,
– ponujena oprema mora ustrezati tehničnim standardom, veljavnim v RS.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– za elektronske tehtnice – 1., 2. in 3.
vrsta, razen elektronske števne:
1. cena – največ – 40 točk;
2. testiranje tehtnice – največ – 30 točk,
in sicer:
– čas umerjanja pri tehtanju pošiljk – odzivnost tehtnice (največ 15 točk),
• s časovnim zamikom do vključno 1 sekunde – 15 točk,
• s časovnim zamikom nad 1 sekundo do
vključno 3 sekunde – 10 točk.
• s časovnim zamikom na 3 sekunde do
vključno 6 sekund – 5 točk,
• s časovnim zamikom nad 6 sekund – 0
točk,
• občutljivost tehtnice na tresljaje (največ 15 točk),
• neobčutljiva – 15 točk,
• delno občutljiva (po tresljajih se tehtnica sama umeri na izhodišče) – 7 točk,
• občutljiva (po tresljajih se tehtnica ne
umeri na izhodišče) – 0 točk,
• garancijska doba (največ 5 točk),
• do vključno 12 mesecev – 0 točk,
• do vključno 18 mesecev – 1 točka,
• do vključno 24 mesecev – 2 točki,
• do vključno 36 mesecev – 3 točke,
• do vključno 48 mesecev – 4 točke,
• do vključno 60 mesecev ali več – 5
točk,
• za elektronsko števno tehtnico – 4. vrsta:
3. cena – največ 40 točk,
4. garancijska doba – največ 5 točk, in
sicer:
• garancijska doba – (največ 5 točk),
• do vključno 12 mesecev – 0 točk,
• do vključno 18 mesecev – 1 točka,
• do vključno 24 mesecev – 2 točki
• do vključno 36 mesecev – 3 točke
• do vključno 48 mesecev – 4 točke
• do vključno 60 mesecev ali več – 5
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2005 do
12. ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosi-
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mo, da dokazilo o opravljenem plačilu in
vaš točen naslov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2005
ob 11. uri; Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov
trg 10, Maribor, 3. nadstropje – Sektor za
investicije in nabavo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2005.
Pošta Slovenije, d. o. o.
Št. 3531-18/2003-214
Ob-11236/05
I.1) Uradno ime in naslov narocnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za investicije, soba 14, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/478-69-76, faks 01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) 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: nabava in montaža splošne, medicinske in tehnološke opreme za
prostore novogradnje ginekološko porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska
Sobota.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava in montaža splošne, medicinske in tehnološke opreme za prostore
novogradnje ginekološko porodniškega
oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
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: nabava in montaža splošne, medicinske in tehnološke opreme za prostore novogradnje
ginekološko porodniškega oddelka Splošne
bolnišnice Murska Sobota.
Sklopi:
1. sklop: splošna medicinska oprema,
2. sklop: pregledne luči in OP luči z dodatki,
3. sklop: medicinski aparati,
4. sklop: ultrazvočni aparati,
5. sklop: tehnološka oprema,
6. sklop: računalniška oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila, začetek 1. 7. 2005 in/ali konec 1. 10. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
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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: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila. 42. člen, prvega odstavek, točke: 1,2,3ZJN-1-UPB1.
Pod 2. točko mora ponudnik, ki ponuja
medicinske pripomočke, predložiti potrdilo
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov-promet z medicinskimi pripomočki pri Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.
Ponudnik z najugodnejšo ponudbo bo
moral naročniku v skladu s 45. čl. ZJN-1UPB1, pred oddajo javnega naročila, predložiti še dokazila o izpolnjevanju sposobnosti
po 42. čl. ZJN-1-UPB1, in sicer:
– četrti odstavek, 1., 2. in 5 točka; dokazilo pod 5. točko mora dokazati, da je
zagotovljen servis za tisto ponujeno opremo
za katero naročnik pozove ponudnika, če se
ponujeni proizvodi servisirajo: kot dokazilo
se šteje izjava serviserja z dokazilom, da
je serviser pooblaščen od proizvajalca ali
da je usposobljen za izvedbo servisiranja,
to pomeni, da ima njegov delojemalec potrdilo o usposobljenosti za servisiranje od
proizvajalca. Izjava proizvajalca, da sam izvaja servis je ustrezna zgoraj zahtevanim
dokazilom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, prvi
odstavek, točka 1: ZJN-1-UPB1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta z revidiranim poročilom, če je ponudnik
zavezan k revidiranju ter izjavo ponudnika,
da je zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja 3 leta, če ponudnik ni zavezan
k revidiranju ter izjava ponudnika, da ni zavezan k revidiranju;
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi
ponudnika v bonitetni razred; potrdilo mora
izdati banka, ki je predvidena, da bo ponudniku v primeru da bo izbran za izvedbo
javnega naročila izdala bančno garancijo za
dobro izvedo posla;
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, drugi odstavek, 2.
točka: a) in f) ZJN-1- UPB1:
a) v seznamu mora biti navedena vsaj
ena zaključena dobava in montaža opreme
za zdravstveni ali negovalni objekt; ponudnik, ki bo ponudil samo sklop 6- Računalniška oprema pa mora izkazati vsaj eno
zaključeno dobavo in montažo opreme primerljive velikosti za katerikoli objekt;
f) v ponudbi mora biti za tisto opremo za
katero je tako določil naročnik, predložen
uraden material s tehničnimi speciﬁkacijami
ponujenega elementa opreme.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 36/05 z dne 8. 4.
2005, Ob-9833/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

pridobiti ju je mogoče do 25. 5. 2005 do 12.
ure od ponedeljka do petka, od 9. do 12.
ure na Ministrstvu za zdravje; Štefanova 5,
Ljubljana.
Cena: 3.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 5. 2005 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani!
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2005
ob 13. uri, velika sejna dvorana, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 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: 18. 4. 2005.
Ministrstvo za zdravje
Ob-11238/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, 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: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izbor dobavitelja lahkih in
srednjih dostavnih vozil: 36/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– 61 lahkih dostavnih vozil LDV1 od
tega:
– 36 vozil z bencinskim motorjem
in
– 25 vozil z dieselskim motorjem, od
tega 4 vozila na odpoklic*,
– 17 lahkih dostavnih vozil LDV2 od
tega:
– 6 vozil z bencinskim motorjem in
– 11 vozil z dieselskim motorjem, od
tega 5 vozil na odpoklic*,
– 22 lahkih dostavnih vozil LDV4x4
od tega:
– 9 vozil z bencinskim motorjem in
– 13 vozil z dieselskim motorjem, od
tega 2 vozila na odpoklic*,
– 9 srednjih dostavnih vozil SDV2 z
dieselskim motorjem, od tega 4 vozila
na odpoklic*,
*(Naročnik si pridržuje pravico, da teh vozil
ne bo prevzel, kolikor jih ne bo potreboval).
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– 11 srednjih dostavnih vozil SDV3 z
dieselskim motorjem, od tega 4 vozila na
odpoklic* (na 7 vozil SDV3/2 se namesti
dvižna ploščad),
– 3 srednje dostavna vozilo SDV4 z
dieselskim motorjem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o., PE
Maribor, Zagrebška cesta 106, Maribor.
Šifra NUTS: SI 00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.13.60.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 100
lahkih dostavnih vozil, 23 srednjih dostavnih
vozil. Količina vozil lahko odstopa.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
5,000.000 SIT). Izbrani dobavitelj predloži
bančno garancijo za dobro izvedbo posla (v
višini 10% pogodbene vrednosti) in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma 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,
– potrdilo pooblaščenega revizorja (v primeru, da je skupna ponudbena vrednost
višja od 50,000.000 SIT),
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 30. 8.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku in na lokacijo iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da ponujeno blago popolnoma ustreza tehničnim
zahtevam naročnika,

Št.

– ponudnik mora predložiti izjavo o reševanju reklamacij v predpisanem roku,
– izjava, da je ponudnik pooblaščeni prodajalec za ponujeno znamko blaga.
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 skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti prihodkov manjših od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– servisna mreža v Sloveniji,
– garancija: izjava o splošni garanciji,
– izobraževanje voznikov,
– dokumenti: navodilo za uporabo, garancijska in servisna knjižica,
– varnost: dokazila o opravljenih »crash«
testih po metodologiji Euro Ncap. Vozilo
mora po metodologiji Euro Ncap razpolagati z najmanj 3 zvezdicami,
– dodatno ojačan sedež: ponudnik mora
za posebno ojačan voznikov sedež predložiti natančno dokumentacijo s slikami oziroma
fotograﬁjami.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-7007/05 z dne 11. 3.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 65 točk,
2. servisna mreža: 15 točk,
3. dodatna oprema: 11 točk,
4. garancijska doba: 6 točk,
5. varnost: 6 točk,
6. dobavni rok: 6 točk,
7. poraba goriva: 5 točk,
8. onesnaževanje okolja: 3 točke.
Skupno število točk: 117.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 36/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 6. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Ob-11244/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00, faks
+386/1/369-62-19,
elektronska
pošta:
Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.mf-rs.org/razpisTISK02.html.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Služba za informacijsko tehnologijo, Jeran Gregor, podsekretar, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/369-61-00, faks +386/1/369-62-19,
elektronska pošta: Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov: http://www.mf-rs.org/razpisTISK02.html.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, Cankarjeva cesta 18, I. nadstropje, soba I-04, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00,
faks +386/1/369-62-19, elektronska pošta: Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.mf-rs.org/razpisTISK02.html.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: »TISK02-02.2005«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup laserskih tiskalnikov z vzdrževanjem skupaj s stroški izpisovanja za obdobje 36 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:
30.23.32.31-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.31-9.
3) Obseg ali količina:
– mrežni laserski Č/B tiskalniki A4 – 41
kosov,
– mrežni laserski Č/B tiskalniki A4/A3 – 7
kosov,
– visokozmogljivi mrežni laserski Č/B tiskalniki A4/A3 – 2 kosa,
– lokalni laserski Č/B tiskalniki A4 – 10
kosov.
Sklop št. 2
3) Obseg ali količina:
– mrežni laserski barvni tiskalniki A4 – 22
kosov,
– mrežni laserski barvni tiskalniki A4/A3
– 2 kosa.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– mrežni laserski Č/B tiskalniki A4 – 41
kosov,
– mrežni laserski Č/B tiskalniki A4/A3 – 7
kosov,
– visokozmogljivi mrežni laserski Č/B tiskalniki A4/A3 – 2 kosa,
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– mrežni laserski barvni tiskalniki A4 – 22
kosov,
– mrežni laserski barvni tiskalniki A4/A3
– 2 kosa,
– lokalni laserski Č/B tiskalniki A4 – 10
kosov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok za dobavljeno blago je 30. dan po prejemu računa, za opravljene storitve je plačilni
rok 30. dan po prejemu računa za opravljene storitve v predhodnih 3 mesecih.
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 svoj 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 2003; mnenje
pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik
na dan do 10 dni pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti; bonitetne
informacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
podobnih storitev in dobav blaga v tem in
preteklem letu, 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-9/2005/4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
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ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 5. 2005
ob 9. uri; Ministrstvo za ﬁnance, Ljubljana,
Cankarjeva c. 18, učilnica 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: 18. 4. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-11257/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Spodnja Šiška, kontaktni osebi: Mojca Škirnjar, prof. in Maja Stepančič, univ. dipl. inž.,
Gasilska cesta 17, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/505-74-47, faks 01/505-52-22, elektronska pošta: o-spsiska@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: OŠ Spodnja Šiška, kontaktni osebi: Mojca Škrinjar, prof. in Maja
Stepančič, univ. dipl. inž., Gasilska 17, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/505-74-47, faks
01/505-52-22, elektronska pošta: Mojca.Skrinjar@guest.arnes.si, maja.stepancic@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: OŠ Spodnja Šiška, kontaktna
oseba: Marjana Debevc, Gasilska 17, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/505-74-47, faks
01/505-52-22, elektronska pošta: o-spsiska@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: OŠ Spodnja Šiška, kontaktna oseba: Marjana Debevc, Gasilska 17, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/505-74-47, faks 01/505-52-22, elektronska pošta: o-spsiska@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: OŠ Spodnja Šiška.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 9,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 17,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: 1,600.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: 1,100.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: olja in izdelki.
3) Obseg ali količina: 1,300.000 SIT.

4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: sveža zelenjava in
sadje.
3) Obseg ali količina: 15,800.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje.
3) Obseg ali količina: 2,800.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: sadni sokovi in sirupi.
3) Obseg ali količina: 4,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki, testenine in jušne zakuhe.
3) Obseg ali količina: 1,600.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: zmrznjeni izdelki iz
testa.
3) Obseg ali količina: 3,400.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: kruh, pekovsko pecivo,
keksi, slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: 12,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: 3,900.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
75,000.000 SIT v dveh letih:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki –
9,500.000 SIT/2 leti,
– sklop 2: meso in mesni izdelki –
17,500.000 SIT/2 leti,
– sklop 3: ribe in konzervirane ribe –
1,600.000 SIT/2 leti,
– sklop 4: jajca – 1,100.000 SIT/2 leti,
– sklop 5: olja in izdelki – 1,300.000
SIT/2 leti,
– sklop 6: sveža zelenjava in sadje –
15,800.000 SIT/2 leti,
– sklop 7: zamrznjena in konzervirana
zelenjava ter sadje – 2,800.000 SIT/2 leti,
– sklop 8: sadni sokovi in sirupi –
4,000.000 SIT/2 leti,
– sklop 9: žita, mlevski izdelki, testenine
in jušne zakuhe – 1,600.000 SIT/2 leti,
– sklop 10: zamrznjeni izdelki iz testa
– 3,400.000 SIT/2 leti,
– sklop 11: kruh, pekovsko pecivo, keksi,
slaščičarski izdelki – 12,500.000 SIT/2 leti,
– sklop 12: ostalo prehrambeno blago
– 3,900.000 SIT/2 leti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005 in/ali konec
31. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava ponudnika, da bo v primeru izbora na
razpisu predložil bančno garancijo za dobro
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izvedbo pogodbenih obveznosti, če njegova
ponudba presega 30 milijonov SIT letno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 45 dni od prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazila o veljavni registraciji dejavnosti
ponudnika
Za pravne osebe – izpisek iz sodnega
registra okrožnega sodišča, ki ni starejši od
30 dni
Za samostojne podjetnike – priglasitveni
list pričetka poslovanja
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane; potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev javnega naročila.
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, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
Dokazila o ekonomsko in ﬁnančni sposobnosti ponudnika:
– za pravne osebe BON-1/P,
– za samostojne podjetnike BON-1/SP,
– za kmete – potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni
živil – HACCP sistem (Ur. l. RS, št. 60/02
in 104/03) in druge predpise o higieni in
zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji
in prometu živil izdanih na podlagi Zakona
o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št.
52/00 in 42/02),
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa,
– da izdaja račune 1x mesečno,
– da nudi 45-dnevni plačilni rok,
– seznam najvažnejših dobav blaga v
zadnjih treh letih.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 1, največ 2.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 10 točk,
2. kvaliteta – 9 točk,
3. reference – 3 točke,
4. zmožnost občasnih dobav ekološko
pridelane hrane – 1 točka.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 21 A1 – 01 – 2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:.
Cena: 15.000 SIT (z vključenim DDV),
valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije (obvezno prinesti dokazilo o plačilu).
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovne
šole Spodnja Šiška št. 01261-6030664310.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 7. 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: 30. 5. 2005
ob 12. uri; Ljubljana – ravnateljstvo naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
OŠ Spodnja Šiška
Ob-11260/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni socialni varstveni zavod Dom Lukavci,
kontaktna oseba: splošni del Jože Jandl,
sklopi Miran Nežič, Lukavci 9, 9242 Križevci
pri Ljutomeru, Slovenija, tel. 02/588-84-20,
faks 02/588-84-44, elektronska pošta: doml@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga in kurilnega olja.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lukavci 9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: sveže sadje in zelenjava, jajca:
7,700,000 SIT;
– sklop 2: konzervirana zelenjava v rinfuzi: 320.000 SIT;
– sklop 3: zamrznjena živila, sladoledi:
3,650.000 SIT;
– sklop 4: sveže perutninsko meso in
perutninski izdelki: 3,900.000 SIT;
– sklop 5: kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski izdelki; 4,880.000 SIT;
– sklop 6: rastlinsko olja in margarine:
2,300.000 SIT;
– sklop 7: meso in mesni izdelki:
13,500.000 SIT;
– sklop 8: prehrambeno blago in pijače:
10,880.000 SIT;
– sklop 9: mleko in mlečni izdelki:
6,200.000 SIT;
– sklop10: mlevski izdelki: 585.000 SIT;
– sklop11: kurilno olje: 17,920.000 SIT;
– sklop12: blago za interno trgovino:
5,775.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razpisna dokumentacija ali na podlagi zakona.
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: zakon in razpisna dokumentacija.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razpisna dokumentacija.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ne.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2005.
Cena: 12.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01100-6030300495, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazila o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 5. 2005 do
15. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb oziroma v
primeru revizije do dokončanja revizijskega
postopka.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2005
ob 8. uri, Lukavci 9, sejna soba.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Javni socialni varstveni zavod
Dom Lukavci
Št. 80/05
Ob-11348/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZD Zagorje, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje, kontaktna oseba: Marija Brglez, univ.
dipl. inž., Cesta zmage 1, 1410 Zagorje, tel.
03/56-55-000, faks 03/56-64-616.
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 naročila: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
laboratorijski material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: fco skladišče naročnika
razloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: reagenti za aplikacijo na biokemičnem analizatorju proizvajalca ROCHE,
2. sklop: reagenti za aplikacijo na biokemičnem analizatorju proizvajalca HUMAN,
3. sklop: urinski trakovi za analizator
BAYER STATUS,
4. sklop: reagenti in kontrole za hematološki števec CELLDYN 3200 ABBOTT,
5. sklop: pribor za vakumski odvzem krvi
VACUTAINER,
6. sklop: reagenti za imunološki aparat
ELECSYS 1010 Roche,
7. sklop: reagenti za aparat TURBITIMER – DADE BEHRING,
8. sklop: pribor za kapilarni odvzem
krvi,
9. sklop: pribor za glukozni aparat BECKMAN,
10. sklop: laboratorijska tehnika BURNIK
– plastika.
11. sklop: reagenti za določanje elektrolitov na analizatorju AVL ROCHE 9130,
12. sklop: ostali laboratorijski testi.
II.3. Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 20. 6. 2005 do 20. 6. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačilo ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni od prevzema blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki o formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v navodilu ponudnikom za
izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence,
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2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti
– izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence,
3. ni v kazenskem postopku – potrdilo
Ministrstva za pravosodje,
4. ni uveden postopek poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek – izpisek iz
sodne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke –
potrdilo davčne uprave,
2. je ﬁnančno in likvidnostno sposoben – potrjen obrazec BON-1 in BON-2 ali
BON-3 (pravne osebe, ki poročajo AJPES)
ali potrjeno davčno napoved za preteklo leto
(samostojni podjetniki in kmetje).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti: obvezna
dokazila:
1. seznam referenc z navedbo naziva
in naslova kupcev (seznam potrdi sam ponudnik),
2. izjavo ponudnika, da zagotavlja zahtevane okvirne letne količine in vrste blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so ponudniki že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
A) kakovost,
B) najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 5. 2005.
Cena: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne
dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo
na račun naročnika št.: 01342-6030925151.
Pri negotovinskem plačilu potrebuje za dvig
razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila
o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 25. 5. 2005 do
12. ure.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2005
ob 12. uri ZD Zagorje, Cesta zmage 1, 1410
Zagorje.
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 letna vrednost javnega naročila za vse sklope
skupaj znaša: 17,500.000 SIT.
S cenovno najugodnejšim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za obdobje dveh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2005.
ZD Zagorje
Ob-11356/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Olge Meglič, kontaktna oseba: Ervin Hojker, Prešernova 31, Ptuj, tel.
02/749-20-10, faks 02/749-20-11, elektronska pošta: ervin.hojker@guest.arnes.si.
I.2). Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Nada Polič, OŠ Olge Meglič
Ptuj.
I.3). Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovna šola Olge Meglič,
Prešernova 31, Ptuj, tel. 02/749-20-20,

faks 02/749-20-11, elektronska pošta: groupl.osmbom@guest.arnes.si.
I.4). Naslov na katerega je potrebno poslati ponudbo/prijavo za sodelovanje: Osnovna šola Olge Meglič, Prešernova 31, Ptuj, tel. 02/749-20-20, faks
02/749-20-11, elektronska pošta: groupl.osmbom@guest.arnes.si.
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 prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto dobave ali izvedbe: Osnovna šola Olge Meglič, Prešernova 31, Ptuj – vhod v kuhinjo – razloženo
in izročeno v kuhinjo naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: sveže sadje in zelenjava (krompir, banane, jabolka, pomaranče in
ostalo) – 850.000 SIT.
3) Obseg in količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava
– 100.000 SIT.
3) Obseg in količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki (goveje meso, svinjsko meso, mešano
mleto meso, hranovke, klobase in ostalo)
– 3,000.000 SIT.
3) Obseg in količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: perutnina in jajca (piščanci, piščančje krače, piščančje prsi, puranje
prsi, piščančje hrenovke, klobase, jajca in
ostalo) – 1,300.000 SIT.
3) Obseg in količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: ribe (sveže, panirane in
ostale ribe) – 300.000 SIT.
3) Obseg in količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki
(mleko, sirni namaz, maslo, jogurt, skuta,
smetana, ostalo) – 1,700.000 SIT.
3) Obseg in količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo (koruzni kruh, beli kruh, kruh s semeni,
žemlja bela, žemlja s semeni, makove, bige,
drobtine, kekse masleni, listnato testo, krof
in ostalo) – 800.000 SIT.
3) Obseg in količina: okvirne letne proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razviden iz
razpisne dokumentacije.
Sklep št, 8
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago (moka, riž, testenine, kis, ješpren, koruzni zdrob, sveži kvas, puding in ostalo)
– 3,800.000 SIT.
3) Obseg in količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3.) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek od 1. 9. 2005 do 31. 8.
2008.
Pogodba bo sklenjena s cenovno najugodnejšim ponudnikom za obdobje 12 mesecev.
Naročila in dobave bodo potekale sukcesivno za čas veljavnosti pogodbe na podlagi
naročnikovih pisnih naročil.
III.l.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni
rok plačila 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– udeleženec mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – izpisek
iz sodnega registra ali druge ustrezne evidence oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada (če ni vpisan v sodni register), da
ni prenehal z opravljanjem dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– udeleženec mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne in druge
ustrezne evidence oziroma drug upravni akt
pristojnega organa;
– udeleženec ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem – izjava
udeleženca;
– udeleženec ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje;
– ostale zahtevane sposobnosti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁzične sposobnosti – obvezna dokazila:
– udeleženec mora biti ekonomsko – ﬁzično sposoben za dobavo prehrambenega
blaga tistega sklopa oziroma tisih sklopov,
za katere bo vložil ponudbo – izjava udeleženca;
– vsi transakcijski računi udeleženca ne
smejo biti blokirani v obdobju zadnjih šestih
mesecev, pri čemer se šestmesečno obdobje računa od dneva oddaje v objavo l. faze
postopka nazaj – izjava udeleženca;
– ostale zahtevane sposobnosti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, so razvidna iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– udeleženec mora razpolagati s kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za dobavo
prehrambenega blaga tistega sklopa oziroma sklopov, za katere bo vložil ponudbo
– izjava udeleženca;
– udeleženec mora zagotoviti dobavo
vseh proizvodov tistega sklopa, za katerega bo vložil ponudbo, v ponujenih količinah
ves čas trajanja javnega naročila – izjava
udeleženca;
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– ostale zahtevane sposobnosti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 9. 5.
2005; vsak delovnik od 10. do 12. ure.
Cena: 15.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo mora biti
izvršeno pred dvigom razpisne dokumentacije z nakazilom zneska na transakcijski račun naročnika št. 01296-6030676369 z navedbo »plačilo stroškov dokumentacije« in z
označitvijo sklicne številke 00 – 99 – 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 5. 2005 do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 5. 2005
ob 12. uri; javno odpiranje bo v prostorih OŠ
Olge Meglič Ptuj, Prešernova 31.
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: 15. 4. 2005.
Osnovna šola Olge Meglič

Gradnje
Št. 35101-11/05-1/1

Ob-11145/05

Preklic
Občina Kamnik preklicuje objavo javnega
razpisa za adaptacijo in nadomestno gradnjo šole in nadomestno gradnjo telovadnice
v Stranjah, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005, Ob-10106/05.
Občina Kamnik
Št. 110-1/05

Ob-11261/05

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 26-28 z dne
18. 3. 2005, je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za krpanje z vročo asfaltno
maso na območju PE AC baz Slovenske Konjice, Vransko in Maribor (Ob-7528/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 28. 4. 2005 do 8.30. Odpiranje
ponudb bo dne 28. 4. 2005 ob 9. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/05

Ob-11262/05

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 26-28 z dne
18. 3. 2005 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za krpanje z vročo asfaltno maso na območju PE AC baz Postojna,
Ljubljana in Hrušica (Ob-7527/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 28. 4. 2005 do 9.30. Odpiranje
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ponudb bo dne 28. 4. 2005 ob 10. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 360-01/05-31/7
Ob-11033/05
Vsem kandidatom, ki so zainteresirani
za prijavo na javni razpis »Nadomestna
gradnja poslovno-stanovanjskega objekta Veržej«, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 30-31 z dne 25. 3. 2005, Ob-8233/05,
sporočamo naslednje spremembe javnega
razpisa:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 11. 7. 2005, konec: 15. 5. 2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2005,
cena: 40.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 6. 2005 do
10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 6. 2005
ob 12. uri, Občina Veržej, Ulica bratstva in
enotnosti 8, 9241 Veržej.
Občina Veržej
Št. 403-09/05-01
Ob-10712/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ig, kontaktna oseba: Franci Dovč, Ig
72, 1292 Ig, Slovenija, tel. 01/280-23-12,
faks 01/280-23-22, elektronska pošta: franci.dovc@obcina-ig.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ig, kontaktna oseba: Franci Dovč, Ig 50 (vložišče), 1292
Ig, Slovenija, tel. 01/280-23-12, faks
01/280-23-22, elektronska pošta: franci.dovc@obcina-ig.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ig, Ig 50 (vložišče), 1292 Ig, Slovenija, tel.
01/280-23-00, elektronska pošta: obcinaig@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-09/05-01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja – rekonstrukcija občinskih cest
na območju Občine Ig za leto 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ig in okolica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: posamezni cestni odseki v skupni dolžini 3,4
km.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti.
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
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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 – 75%,
– rok izvedbe – 10%,
– garancija za izvedena dela – 10%,
– reference ponudnika – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-09/05-01.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 12.000 (10.000+ DDV) SIT.
Pogoji in način plačila: račun:
01237-0100000320, sklic 00 120-045102
– (navesti datum plačila – samo dan in mesec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2005
ob 13. uri, Ig 50.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2005.
Občina Ig
Ob-11002/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vitanje, kontaktna oseba: Gorazd Fric, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, tel.
03/757-43-50, faks 03/757-43-51, elektronska pošta: info@vitanje.si, internetni naslov:
www.vitanje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 411-04/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje lokalnih cest v Občini Vitanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje občine.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letno in
zimsko vzdrževanje lokalnih cest.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 60%,
2. reference – 40%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 5. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Vitanje št.
01337-0100003568 pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 5. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2005
ob 12. uri; v sejni sobi Občine Vitanje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: čas za prevzem razpisne dokumentacije je vsak delovni dan od 8. do 10. ure v tajništvu Občine
Vitanje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Občina Vitanje
Ob-11013/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Ivo Vrtačnik, C. 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
03/565-57-00, faks 03/566-40-11, elektronska pošta: Ivo.vrtacnik@zagorje.si, internetni naslov: www.zagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija obstoječih mrliških vežic
v Zagorju ob Savi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje,kraj dobave ali izvedbe: mesto Zagorje ob Savi.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE /CPC): 501,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma junij 2005 in
konec september 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak
v garancijski dobi – podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v letu
2005 do 6 mio SIT po situacijah s 60-dnevnim rokom plačila, preostanek se zagotavlja kot predobremenitev proračuna za leto
2006 pod pogoji, določenimi 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: Pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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 pristojnem sodišču
ali drugem organu.
Dokazila: za družbe fotokopija izpiska iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
fotokopija priglasitvenega lista (dokumenti
ne smejo biti starejši od 60 dni od datuma
oddaje ponudbe);
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s poslovanjem in s podkupovanjem
ali zaradi takih kaznivih dejanj ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazila:
– originalno potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje – kazenska evidenca, da v preteklih petih letih pred objavo
naročila ponudnik ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj (dokument ne sme biti starejši
od 60 dni od datuma oddaje ponudbe),
– potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja v
zadnjih petih letih niso bili pravnomočno obsojeni oziroma vpisani v kazensko evidenco
(obrazec iz razpisne dokumentacije);
3. Ponudnik mora sprejemati vse pogoje
razpisne dokumentacije in ne sme dati zavajajočih podatkov.
Dokazilo: potrjena obrazca izjav ponudnika (obrazca iz razpisne dokumentacije).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, drug postopek, katerega namen je
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prenehanje poslovanja, ali ni bil uveden katerikoli drug podoben postopek skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojnega
organa iz sodne ali druge enakovredne evidence (dokument ne sme biti starejši od 60
dni od datuma oddaje ponudbe);
2. 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 RS poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati
v RS.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe;
3. Ponudnik mora biti ﬁnančno sposoben, do podizvajalcev, dobaviteljev blaga in
kooperantov pa mora imeti poravnane vse
zapadle poslovne in ﬁnančne obveznosti.
Dokazila:
– BON-1 in BON-2 (dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe),
– originalno potrdilo pristojne poslovne
banke, ki vodi ponudnikov poslovni račun,
da le-ta v preteklih šestih mesecih ni bil blokiran (dokument ne sme biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudb),
– potrjen obrazec izjave ponudnika po
Odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov s prilogo – mnenjem pooblaščenega revizorja (obrazec iz razpisne
dokumentacije),
– izpolnjen in potrjen obrazec izjave ponudnika o plačilnih pogojih (obrazec iz razpisne dokumentacije).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje gradbenih del v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe z najmanj tremi gradnjami
v vrednosti nad 50 mio SIT.
Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije s priloženimi vsaj tremi potrjenimi priporočili o izvedenih gradnjah v zadnjih 5
letih v vrednosti nad 50 mio SIT za vsako
posamezno gradnjo;
2. Ponudnik mora imeti v rednem delovnem razmerju najmanj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
skladno s 77. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št.
110/02, 47/04), in razpolagati z zadostnim
številom strokovnih delavcev, potrebnih za
izvedbo naročila.
Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije s priloženimi dokazili o delovnem razmerju in izobrazbi za odgovornega vodjo
del;
3. izkazati mora zavarovanje odgovornosti za dejavnost, ki je predmet naročila skladno s 33. členom ZGO-1 (Ur. l. RS,
št. 110/02, 47/04).
Dokazilo: fotokopija zavarovalne police
ali lastna izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo o sklenitvi tovrstnega
zavarovanja.
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: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 5. 2005, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na oddelku za

Št.

gospodarske javne službe na sedežu Občine Zagorje ob Savi.
Cena 12.000 SIT, cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije predložiti potrdilo
o nakazilu zneska 12.000 SIT na podračun proračuna 01342-0100018358 pri UJP
Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 23. 5. 2005 do 12.
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 datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 8. uri v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi.
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: 15. 4. 2005.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-11030/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Videm, kontaktna oseba: Darinka Ratajc, dipl. ek., Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm
pri Ptuju, Slovenija, tel. 02/761-94-00, faks
02/761-94-01, elektronska pošta: info@videm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija cest in izgradnja pločnikov na območju Občine Videm, izgradnja javne razsvetljave na območju Občine Videm, izgradnja fekalnega kanala
v Vidmu, ureditev pokopališča Videm in
Leskovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Videm.
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: modernizacija cest in izgradnja pločnikov na
območju Občine Videm, izgradnja javne
razsvetljave na območju Občine Videm, izgradnja fekalnega kanala v Vidmu, ureditev
pokopališča Videm in Leskovec.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo začela izvajati predvidoma 15. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonom.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 5. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije, z virmanskim nakazilom na transakcijski račun
01335-3000000153 za namen razpisna dokumentacija za JR 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 5. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 5. 2005
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Videm, Videm
pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.
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: 14. 4. 2005.
Občina Videm
Št. 169-1/2005
Ob-11048/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola po pogodbi št. 360-01-3/00 z
dne 31. 3. 2000 Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka
Kofol-Dobrila, inž. gr., Ul. 15. maja 16, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/640-39-53, faks
05/640-39-54, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr., Postojnska 5,
6310 Izola, Slovenija, tel. 640-39-53, faks
640-39-54, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr., Postojnska 5,
6310 Izola, Slovenija, tel. 640-39-53 faks
640-39-54, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Stavbenik,
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Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna
oseba Stavbenik, Servisne storitve d.o.o.
Koper, Postojnska 5, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 640-39-53, faks 640-39-54, elektronska
pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija, nadzidava in dozidava
objekta Gramscijeva 11 ter v njem ureditev štirih stanovanjskih enot.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gramscijeva 11, Izola.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50 500, 50 501, 50
503, 50 504.
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 naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 135 dni od oddaje naročila.
Predvidoma sredi junija 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov ZGO – 1A in drugi podzakonski
predpisi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 5. 2005.
Cena: 30.000 SIT, valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne
dokumentacije na podlagi potrdila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije na Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska 5 v Izoli. Plačilo razpisne dokumentacije
se nakaže na TRR Stavbenika, Servisne
storitve d.o.o. Koper, št. 10100 0034770033
z navedbo predmeta naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 5. 2005, na Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska 5, 6310 Izola, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnimi pooblastili ponudnika.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2005
ob 10. uri, prostori Stavbenika, Servisne
storitve d.o.o. Koper, V Postojnski 5, 6310
Izola.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
Za Občino Izola,
Koncesionar Stavbenik,
Servisne storitve d.o.o.
Koper
Št. 720/2005
Ob-11078/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Tatjana Lečič, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292, elektronska pošta: tatjana.lecic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja parkirišča ob Cesti na Markovec
v Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Markovec, Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja parkirišča ob Cesti na Markovec v Kopru.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila; začetek 20. 6. 2005 in/ali konec 28. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: naročnik bo od ponudnikov zahteval:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
2,000.000 tolarjev; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji; veljavnost bančne
garancije za resnost ponudbe je do 23. 8.
2005;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva
tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta ﬁksno
določena. Veljavnost bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še
vsaj en dan po preteku roka za dokončno
izvedbo del (uspešna primopredaja del), to
je 2. 11. 2005. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo del,
kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno
spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati
njena veljavnost;
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljeno v skladu

s priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izvajalec jo predloži po dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji.
Brez predložene garancije primopredaja ni
opravljena. Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki
bi zmanjšal možnost uporabe ali kvalitete
predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni
izvršil svoje obveznosti. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je garancijski rok,
ki je določen v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in šele
nato, potrjene, dostaviti naročniku. Naročnik
bo nesporni del situacije izplačal v roku 60
dni po prejemu potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik, ki ne dokaže, da izpolnjuje
spodaj zahtevane pogoje, ne priloži oziroma ne izpolni ustrezne listine ter izjave, je
izločen iz nadaljnjega postopka, ne glede
na vsebino ponudbe (nesprejemljiva in nepravilna ponudba).
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno),
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen,
4. če ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali če ponudnik, ki
ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
5. če je bila ponudniku na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
(negativne reference),
6. če ponudnik ni ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti razpisanega javnega
naročila,
7. če ponudnik nima zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivosti ter referenc,
8. če ponudnik ne predloži podpisanih in
žigosanih izjav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti tudi obrazec BON2 ali enakovredno dokazilo ponudnikove banke oziroma
bank, ki ni starejše od 30 dni od dneva
oddaje ponudb in iz katerega mora izhajati,
da ponudnikov transakcijski račun oziroma
računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
dokazila ni(so) bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj
treh gradbenih del (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih gradnje
podobna razpisanim in vredna vsako naj-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
manj 25,000.000 SIT. Ponudnik mora navesti referenčni objekt in njegovo vrednost ter
predložiti potrjeno referenco s strani investitorja-naročnika, ki je izvedbo del ocenil kot
pozitivno. Če so bili naročniki del po Zakonu
o javnih naročilih, mora biti dokazilo izdano
v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ; če niso bili naročniki po Zakonu
o javnih naročilih, potrdilo potrdi odgovorni
predstavnik naročnika. Kadar to ni mogoče,
zadostuje ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela. V potrdilu o izvedenih gradnjah morajo biti navedeni tudi kraj izvedbe,
kakovost izvedenih del, spoštovanje roka izvedbe ter skladnost izvedbe s pogodbenimi
določili Reference morajo biti predložene na
priloženem obrazcu (obrazec POT-REF si
ponudnik lahko fotokopira). Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo
oceno pri naročnikih.
Ponudnik mora predložiti popis razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila terminski plan, plan ﬁnanciranja ter dokazila o izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala FCO gradbišče,
cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
izvajalca gradnje ter kvaliﬁkacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje;
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO-1 (to je ustrezna izobrazba s strokovnim izpitom in zahtevane
delovne izkušnje) ter izjava ponudnika o delovnih izkušnjah odgovorne osebe in izjavo
ponudnika, da bo zagotavljal stalno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v
času izvajanja del;
– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan ﬁnanciranja, plan uporabe delovne sile in materiala (glej tudi poglavje pod
točko 6.).
Ponudnik mora podpisati tudi sledeče
izjave:
»Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, ﬁnančne vire, opremo in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene,
ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.
Izjavljamo, da bomo zagotavljali stalno
prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del. Za
odgovornega vodjo del na gradbišču imenujemo …………………………………… in ga
lahko nadomestimo le s pisnim pristankom
naročnika in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO-1.
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi
avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami,
ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
Datum: …………….
Zastopnik ponudnika
(podpis): ...…….............................«
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: K351-13/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 5. 2005.

Št.

Cena: 30.000 tolarjev.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za izgradnjo parkirišča
ob Cesti na Markovec K351-13/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 23. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2005
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Mestna občina Koper
Št. 2/2005
Ob-11138/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, kontaktna oseba: Jože Vrčon,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, Slovenija,
tel. ++386/5/669-62-20, ++386/5/669-61-34,
faks ++386/5/652-67-01, elektronska pošta:
joze.vrcon@ob-valdoltra.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija in dozidava diagnostičnega
centra Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vsa
gradbena, obrtniška, inštalacijska dela in
oprema arhiva in skladišča potrošnega materiala.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 7. 2005, konec
20. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni plačilni rok po prejemu situacije: 80% po
začasnih mesečnih situacijah, zadnjih 20%
po popolni izpolnitvi pogodbene obveznosti
in pridobitvi uporabnega dovoljenja.
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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: 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:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– 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,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudniku v preteklih petih letih ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z
njegovim poslovanjem,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ne vodi
izredna uprava; da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik,
ki ima svoj sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, ki ne
sme biti starejši od 90 dni,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen,
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izjava ponudnika, da v preteklih petih
letih ni bila na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano z njegovim poslovanjem,
– izjava ponudnika, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež,
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– izjava ponudnika, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti: izvlečki iz
revidiranih letnih bilanc stanja in računovodskih izkazov za pretekla tri računovodska
leta, ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen v državi, kjer ima sedež, in s potrdilom
in mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer
ima sedež. Poleg tega je potrebno predložiti
poročilo pooblaščenega revizorja v skladu z
Odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99
in 64/01).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam vseh stalno in pogodbeno zaposlenih kadrov, ki bodo vodili in izvajali
gradnjo, z navedbo izobrazbe in delovnih
izkušenj,
– podatke o povprečnem številu zaposlenih delavcev in vodstvenega osebja v
zadnjih treh letih,
– popis ponudnikove tehnične opreme
za izvedbo javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. garancijska doba.
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. 6. 2005, cena:
35.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa št.:
01100-6030277312 pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005, do 10.
ure. Prejete morajo biti na naslovu: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c.
31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2005
ob 11. uri, sejna soba nad bolnišnično lekarno Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
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: 15. 4. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-11141/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ljubno, kontaktna oseba: Franjo
Naraločnik, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljub-
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no ob Savinji, Slovenija, tel. 03/839-17-70,
faks 03/584-14-15, elektronska pošta: obcina@ljubno.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: športna igrišča Radmirje, izgradnja
športnih igrišč za rokomet, košarko in
odbojko na mivki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Radmirje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– igrišča za odbojko na mivki dim. 18
x 9 m,
– asfaltno igrišče za košarko dim. 26 x
14 m,
– asfaltno igrišče zs rokomet dim. 40 x
20 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila, začetek 1. 6. 2005, konec 31. 7. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija – izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: bilanco stanja in
izkaz izida za leto 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference ponudnika.
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: 403-07-01/05-12.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 5. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko na
TRR št. 01262-0100019077 pri UJP Žalec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2005 ali 31 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 10.30, Občina Ljubno, Cesta v Rastke
12, 3333 Ljubno ob Savinji.
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: 15. 4. 2005.
Občina Ljubno

Storitve
Št. 402-00-3/2004-(11)

Ob-11076/05

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku za »Izdelavo projektno investicijske dokumentacije za
pridobitev dovoljenj za gradnjo, skladno z
veljavno zakonodajo Republike Slovenije:
(1) investicijska dokumentacija, (2) projektna dokumentacija, (3) poročilo o vplivih na
okolje, (4) vloga za ﬁnanciranje iz kohezijskih skladov, (5) strokovni elaborati za
investicijski projekt: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja", objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 23-24 z dne 11. 3.
2005, Ob-7018/05 in popravek v Uradnem listu RS, št. 26-28 z dne 18. 3. 2005,
Ob-7714/05, se popravijo naslednje točke:
IV.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od 9.
do 15. ure, v petek do 14.30 na Ministrstvu
za okolje in prostor, Ljubljana, Dunajska 48,
Mani Šefran, vložišče v II. nadstropju, do
4. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila na račun
01100-6300109972, sklic na številko
11 16110 7111290 – št. objave 05 z navedbo
"plačilo razpisne dokumentacije za izdelavo projektno investicijske dokumentacije za
»Oskrbo s pitno vodo slovenske Istre«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 4. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj (odpiranja
ponudb, op. naročnika): 4. 5. 2005 ob 13.
uri; Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna
soba št. 514 v V. nadstropju.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-11256/05
Popravek
V javnem naročilu storitev za čiščenje
prostorov Ministrstva za kulturo, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 30-31 z dne
25. 3. 2005, Ob-8207/2005, se popravijo naslednje točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
17. 5. 2005 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 8. 2005.
IV.3.2.7) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 17. 5. 2005 ob 9.30, Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe javne uprave, Gregorčičeva 25a, Ljubljana,
sejna soba.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-10691/05
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:
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500
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Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-02, 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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 2-1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz gotovine z oklepnim vozilom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbor izvajalca za prevoz gotovine za obdobje enega leta za obdobje enega leta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 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:
– 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 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,
– ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično 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,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– 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 skupaj.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zasebnem varovanju.
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:
1. ponudbena cena za redni prevoz z
enim oboroženim spremljevalcem na 1. relaciji – 36%,
2. ponudbena cena za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema
in spremljevalnim vozilom na 1. relaciji –
32%,
3. ponudbena cena za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema
in spremljevalnim vozilom na 2. relaciji –
21%,
4. ponudbena cena za redni prevoz z
enim oboroženim spremljevalcem na 2. relaciji – 3%,
5. ponudbena cena za izredni prevoz z
enim oboroženim spremljevalcem na 1. relaciji – 1%,
6. ponudbena cena za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema na 1.
relaciji – 1%,
7. ponudbena cena za izredni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema na 1.
relaciji – 1%,
8. ponudbena cena za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom na 1. relaciji – 1%,
9. ponudbena cena za izredni prevoz z
enim oboroženim spremljevalcem na 2. relaciji – 1%,
10. ponudbena cena za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema na 2.
relaciji – 1%,
11. ponudbena cena za izredni prevoz
z dvema oboroženima spremljevalcema na
2. relaciji – 1%,
12. ponudbena cena za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom na 2. relaciji – 1%.
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 30. 5. 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: 30. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2005
ob 9. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-10844/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Prevalje, kontaktna oseba: Meta Tasič
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Bukovec, Trg 2a, 2391 Prevalje, Slovenija,
tel. 02/82-46-100, faks 02/82-46-124.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd., Vorančev
trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
041/657-675, faks 02/88-39-236, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Metka Pohovnikar, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-39-220,
faks 02/88-39-236, elektronska pošta:
hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba vzdrževanja gozdnih cest na območju Občine Prevalje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje občine.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 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 1. 6. 2005 in/ali konec
31. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
veljavnih predpisih je meja 30,000.000 SIT
za storitve;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1% od ponudbene vrednosti,
– garancija banke za dobro izvedbo del
in dokončanje v pogodbenem roku,
– garancija banke za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
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 davke ali prispevke
določene z zakonom,
– predložen obrazec BON1, BON2 za
pravne osebe, za samostojne podjetnike: potrdilo o povprečnem stanju sredstev
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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 sredstev na TRR za zadnje 3
mesece in zaključni račun za preteklo leto.
Letni promet mora presegati vsaj
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– vsaj 6 referenc iz zadnjih pet let,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov, Pravilnik o gozdnih prometnicah.
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.
B1) spodaj navedena merila.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, stroški razpisne dokumentacije se poravnajo na račun na Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, TRR 01100 – 6030234244.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 5. 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 30. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2005
ob 8. uri, Občina Prevalje, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
Občina Prevalje
Ob-10845/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno
podjetje Okolje Piran d.o.o., kontaktna oseba: Vida Sivič, Fornače 33, 6330 Piran, Slovenija, tel. 05/617-50-00, faks 05/617-50-15,
elektronska pošta: vida.sivic@okoljepiran.si,
internetni naslov: www.okoljepiran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: čiščenje in vzdrževanje
javnih površin.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
podjemno razmerje za čiščenje in vzdrževanje javnih površin, pobiranje odpadkov in druga opravila.
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 in razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev in/ali 730 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancije za resnost ponudbe v višini 10% orientacijske vrednosti del. Dodatni
pogoji so v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom, da je predložil BON-1
in BON-2 ali podatke o izkazu poslovnega
izida in bilanco stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik vpisan v kazensko evidenco;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
izvesti investicijo,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drugi postopek, posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 5. 2005.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun JP Okolja Piran 10100-0032414679
odprt pri Banki Koper d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 5. 2005
ob 13. uri; sejna soba JP Okolje Piran, Fornače 33, 6330 Piran.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2005.
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
Ob-10853/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črna na Koroškem, kontaktna oseba:
Marjan Žagar, vodja režijskega obrata, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija,
tel. 02/870-48-10, faks 02/870-48-21, elektronska pošta: obcina@crna.si, internetni
naslov: http://www.crna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, Vorančev trg
1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
041/657-675, faks 02/88-39-236 elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Metka Pohovnikar, Vorančev trg 1,
2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/88-39-220, faks 02/88-39-236 elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Črna na Koroškem, kontaktna oseba: Marjan Žagar, vodja režijskega obrata, Center
101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-48-10, faks 02/870-48-21, elektronska pošta: obcina@crna.si, internetni naslov: http://www.crna.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vzdrževanje gozdnih cest
490-03-04/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba vzdrževanja gozdnih cest na območju Občine Črna na Koroškem od podpisa pogodbe do 31. 5. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Črna
na Koroškem.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale. ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 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: 24 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 6. 2005 in konec 31. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1%
od ponudbene vrednosti.
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 takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom;
– predložen obrazec BON 1, BON 2 za
pravne osebe, za samostojen podjetnike:
potrdilo o povprečnem stanju sredstev 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 sredstev na TRR za zadnje 3
mesece in zaključni račun za preteklo leto.
Letni promet mora presegati vsaj
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– vsaj 6 referenc iz zadnjih pet let,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov, Pravilnik o gozdnih prometnicah.
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.

Št.

V.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(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 19. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po računu na
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana, TRR: 01100-6030234244.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 5. 2005 najkasneje do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 5. 2005
ob 8.30, Občina Črna na Koroškem.
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: 14. 4. 2005.
Občina Črna na Koroškem
Ob-10888/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vuzenica, kontaktna oseba: Sašo
Verdnik, 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: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd., Vorančev
trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
041/657-675, faks 02/88-39-236, elektronska pošta: hinko andrejc@zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Metka Pohovnikar, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-39-220,
faks 02/88-39-236, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba vzdrževanja gozdnih cest na območju Občine Vuzenica.
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.
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 1. 6. 2005, konec 31. 5.
2007.
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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.
Letni promet mora presegati 100,000.000
SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– vsaj 6 referenc iz zadnjih petih let,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o graditvi
objektov, Pravilnik o gozdnih prometnicah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 5. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, stroški razpisne dokumentacije se poravnajo na račun Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
TRR: 01100-6030234244.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 5. 2005, do 8. ure.
Če je ponudba poslana po pošti, se šteje za
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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 30. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 5. 2005
ob 10.30, Občina Vuzenica, Mladinska ulica
1, 2367 Vuzenica – sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
Občina Vuzenica
Ob-10889/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZD
Kočevje, kontaktna oseba: Božena Vesel,
Roška cesta 18, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel. 893-90-03, faks 893-90-35, elektronska
pošta: zdkocevje@s5.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 9.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila – storitev po odprtem postopku.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računovodske in knjigovodske storitve
s področja ﬁnančne in plansko-analitske
funkcije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Kočevje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo
se oddaja v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 6. 2005, konec 31. 5. 2008.
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: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 6 z dne 21. 1.
2005, Ob-1451/05.
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: 5. 5. 2005.
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Pogoji in način plačila: navedeni v razpisni dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 5. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 6. 2006 ali 12 mesecev od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 4. 2005
ob 11.55, Kočevje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
ZD Kočevje
Št. 344-6/05-10
Ob-11005/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radlje ob Dravi, kontaktna oseba: Renato Črešnik, Mariborska cesta
7, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel.
02/887-14-01, faks 02/887-12-11, elektronska pošta: renato.cresnik@radlje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd., Vorančev
trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
041/657-675, faks 02/883-92-36, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Metka Pohovnikar, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/883-92-20, faks
02/883-92-36, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba vzdrževanja gozdnih cest na območju Občine Radlje ob Dravi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Radlje
ob Dravi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 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 1. 6. 2005 in/ali konec
31. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
veljavnih predpisih je meja 30,000.000 SIT
za storitve;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1% od ponudbene vrednosti,
– garancija banke za dobro izvedbo del
in dokončanje v pogodbenem roku,
– garancija banke za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 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 davke ali prispevke,
določene z zakonom,
– predložen obrazec BON1, BON2 za
pravne osebe, za samostojne podjetnike: potrdilo o povprečnem stanju sredstev
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 sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto,
– letni promet mora presegati vsaj
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– vsaj 6 referenc iz zadnjih petih let,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov, Pravilnik o gozdnih prometnicah.
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 23. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, stroški razpisne dokumentacije se poravnajo na račun na Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, TRR 01100 – 6030234244.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 2005 do 10.
ure.
Če je ponudba poslana po pošti, se šteje
za pravočasno le, če je prispela v vložišče
do zgoraj navedenega roka.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2005
ob 8. uri, Občina Radlje ob Dravi, sejna
soba (313).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 430-57/2005
Ob-11007/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba: Simon Weilguny,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-33-11, faks 01/433-10-31, elektronska pošta: gp.mg@gov.si, internetni naslov:
www.mg-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 7.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JRVSUPO2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje telekomunikacijske, sistemske in uporabniške programske opreme
naročnika po področjih:
1. področje: vzdrževanje sistemske in
uporabniške programske opreme osebnih
računalnikov;
2. področje: vzdrževanje strežniške programske opreme: Novell Netware in Novell
ZenWorks, Sun Solaris, Linux, MS Windows
2000/2003 server;
3. področje: vzdrževanje lokalnega
omrežja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): K 72.22.14 Vzdrževanje
rač. programov in sistemov; K 72.22.11 Svetovanje o računalniških sistemih; K 72.22.15
Druge storitve v zvezi z računalniki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 11. uri; Ljubljana, Kotnikova 5.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 5. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 403-01-37/2005
Ob-11016/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba:
Zvonko Kuhelnik, dipl. ek., tel. 02/881-21-43,
e-mail: zvonko.kuhelnik@slovenj-gradec.si,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18,
elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si,
internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd., Vorančev
trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
041/657-675, faks 02/883-92-36, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Metka Pohovnikar, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/883-92-20, faks
02/883-92-36, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 01.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-37/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba zimskega in letnega vzdrževanja
gozdnih cest na območju Mestne občine
Slovenj Gradec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine
Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in vsebina razpisanih storitev sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005 in/ali konec
31. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1% od ponudbene vrednosti,
– garancija banke za dobro izvedbo del
in dokončanje v pogodbenem roku,
– garancija banke za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
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 davke ali prispevke,
določene z zakonom,
– predložen obrazec BON1, BON2 za
pravne osebe, za samostojne podjetnike: potrdilo o povprečnem stanju sredstev
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 sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto,
– letni promet mora presegati vsaj
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– vsaj 6 referenc iz zadnjih petih let,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov, Pravilnik o gozdnih prometnicah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, stroški razpisne dokumentacije se poravnajo na račun na Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, TRR 01100 – 6030234244.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 5. 2005 do
8. 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 30. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2005
ob 13. uri, Mestna občina Slovenj Gradec,
sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 344-05-0001/2005-200
Ob-11020/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ravne na Koroškem, kontaktna oseba:
Rajko Hovnik, Gačnikova 5, 2390 Ravne na
Koroškem, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10, faks 02/870-55-41,
elektronska pošta: rajko.hovnik@ravne.si,
internetni naslov: www.ravne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd., Vorančev
trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
041/657-675, faks 02/883-92-36, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Metka Pohovnikar, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/883-92-20, faks
02/883-92-36, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ravne na Koroškem, kontaktna oseba: Rajko Hovnik, Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba vzdrževanja gozdnih cest na območju Občine Ravne na Koroškem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Ravne
na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 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 1. 6. 2005 in/ali konec
31. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1%
od ponudbene vrednosti.
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 davke ali prispevke,
določene z zakonom,
– predložen obrazec BON1, BON2 za
pravne osebe, za samostojne podjetnike: potrdilo o povprečnem stanju sredstev
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 sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto,
– letni promet mora presegati vsaj
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– vsaj 6 referenc iz zadnjih pet let,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov, Pravilnik o gozdnih prometnicah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, stroški razpisne dokumentacije se poravnajo na račun na Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, TRR 01100 – 6030234244.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 5. 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 30. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2005
ob 10.30, Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-11023/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-87-00, faks 03/733-87-15, elektronska pošta: luka.picej@lasko.si, internetni
naslov: www.lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, Oddelek za GJSOP,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/733-87-16 ali 041/704-118, faks
03/733-87-15.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Laško, kontaktna oseba:
Luka Picej, tajništvo Oddelka za GJSOP,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-81-16, faks 03/733-87-15.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej,
tajništvo Oddelka za GJSOP, Mestna ulica
2, 3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16,
faks 03/733-87-15.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava proj. dok. PGD PZI (vodna ureditev Savinje in Rečice, prostorska in komunalna ureditev levega brega Savinje,
brv čez Savinjo, komunalno opremljanje
in urejanje zemljišča na desnem bregu
Savinje) v okviru UN Zdravilišča Laško
(Ur. l. RS, št. 86/04).
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 in/ali dni 150 od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
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1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež, ali če je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki jih mora
poravnati v RS;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom;
6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON 2 ali BON 3) in dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni;
7. da je v zadnjih treh letih izvedel podobne strokovne storitve, kot je predmet
razpisa;
8. da ni dal zavajajoče podatke
9. da daje 90-dnevni plačilni rok;
10. da za resnost ponudbe zagotavlja
naslednjo vrsto ﬁnančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponudbene vrednosti;
11. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe;
3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
2. mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
poslovnimi obveznostmi (6. člen odredbe o
ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 64/01);
3. izvleček iz bilance stanja in izkaza poslovnega izzida za leto 2004;
4. potrdilo o plačilni sposobnosti vseh
bank, pri katerih ima ponudnik odprte
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transakcijske račune, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
5. da je ponudnik ﬁnančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3 ali podatke iz bilance
uspeha in stanja, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni;
6. da daje 90 dnevni plačilni rok;
7. da za resnost ponudbe zagotavlja
naslednjo vrsto ﬁnančnega zavarovanja:
bančno garancijo v višini 10% orientacijske
vrednosti.
8. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi kadrovskimi zmogljivostmi in izvaja podobne storitve;
2. da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
3. ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvaliﬁkacijo osebja, ki bo sodelovalo pri izvedbi del;
4. Ponudnik ima ustrezne reference s
področja javnega naročila v zadnjih 3 letih,
kar je dokazal s potrdili naročnik;
5. Ključni kadri, ki bodo vodili projekt,
imajo ustrezne kvaliﬁkacije in reference.
Predvideni odgovorni vodja projekta ima
najmanj visoko strokovno izobrazbo.
6. Ponudnik je priložil terminski plan izvedbe del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZUREP, ZGO.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. celovitost ponudbe,
2. ceno,
3. reference,
4. rok.
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 28. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 6. 2005 ob 10. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 6. 2005
ob 12. uri, Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Občina Laško
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Št. 404-08-15/2005-39
Ob-11047/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat in Dušan Cirar, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: I A/14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 31/2005-ODP za
čiščenje tal objektov MORS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje tal in opreme prostorov v objektih MORS, razdeljeno v 9 sklopov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: fca naročnikovi kraji (lokacije) na območju Republike Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje tal in opreme prostorov v objektih
MORS, razdeljeno v 9 sklopov:
I. sklop – ljubljansko območje, v okvirni
skupni površini tal 67.000 m2,
II. sklop – kočevsko območje, v okvirni
skupni površini tal 5.000 m2,
III. sklop – primorsko območje, v okvirni
skupni površini tal 3.000 m2,
IV. sklop – postojnsko območje, v okvirni
skupni površini tal 10.000 m2,
V. sklop – dolenjsko območje, v okvirni
skupni površini tal 22.000 m2,
VI. sklop – gorenjsko območje, v okvirni
skupni površini tal 31.000 m2,
VII. sklop – mariborsko-prekmursko območje, v okvirni skupni površini tal
3.000 m2,
VIII. sklop – celjsko območje, v okvirni
skupni površini tal 2.000 m2,
IX. sklop – novogoriško območje, v okvirni skupni površini tal 4.500 m2.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: praviloma v dopoldanskem času,
med delavnikom naročnikovih delavcev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 1% od vrednosti ponudbe, brez
DDV (skupaj vrednost vseh ponujenih sklopov), kolikor pa je vrednost ponudbe pod
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30,000.000 SIT brez DDV (skupaj vrednost
vseh ponujenih sklopov), mora biti bančna
garancija najmanj v višini 300.000 SIT, kot
jamstvo, da bo, če bo ponudnik izbran, sklenil pogodbo z naročnikom pod razpisnimi
pogoji, veljavno najmanj 120 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– ponudnik mora predložiti izjavo banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno
in brezpogojno, v višini 1% pogodbene vrednosti brez DDV, kolikor bo ta pod vrednostjo
30,000.000 SIT brez DDV, pa v višini najmanj 300.000 SIT, veljavno najmanj 26 mesecev od dneva sklenitve pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo račun, izstavljen pod pogodbenimi pogoji, plačal v 30 dneh od uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo cena – ponudba, za ponujeni
sklop (en, več ali vse); z vpisanimi podatki
(cena, vrednost idr.);
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno, ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben
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
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– 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 ne sme imeti blokiranega
transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o
plačilni sposobnosti;
– da ima priloženo izjavo banke, da bo v
primeru, če bo ponudnik izbran in bo z njim
sklenjena pogodba, izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
nepreklicno in brezpogojno, v višini 1% pogodbene vrednosti brez DDV, kolikor bo ta
pod vrednostjo 30,000.000 SIT brez DDV,
pa v višini najmanj 300.000 SIT, veljavno
najmanj 26 mesecev od dneva sklenitve pogodbe;
– da ima priloženo bančno garancijo za
resnost ponudbe, brezpogojno in plačljivo
na prvi poziv, v višini najmanj 1% od vrednosti njegove ponudbe, brez DDV (skupaj
vrednost vseh ponujenih sklopov), kolikor
pa je vrednost ponudbe pod 30,000.000 SIT
brez DDV (skupaj vrednost vseh ponujenih
sklopov), mora biti bančna garancija najmanj v višini 300.000 SIT, kot jamstvo, da
bo, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom pod razpisnimi pogoji, veljavno najmanj
120 dni od dneva odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo; Dokazila – priloge:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih, s priloženim izpolnjenim,
podpisanim in žigosanim spiskom pogodb
(obrazec zajema podatke o sklenjenih pogodbah od 1. 1. 2002), ter da ima dokazilo,
da ima v primeru prijave na I. sklop zaposleno najmanj eno osebo z najmanj visoko
strokovno izobrazbo iz sanitarne, kemijske,
zdravstvene ali farmacevtske smeri (ponudnik ta pogoj dokazuje s priloženim ustreznim
dokazilom o izobrazbi;
– da ima podpisano in žigosano izjavo o
zagotavljanju naročnikovih zahtev;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o posedovanju ISO certiﬁkata
14001.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 20-21 z dne 4. 3.
2005, Ob-6126/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Za vsak posamezni prijavljeni sklop posebej:

1. najnižja vrednost ponudbe – največ
80 točk,
2. posedovanje veljavnega ISO certiﬁkata 14001 za dejavnost čiščenja – največ 5
točk in
3. število delavcev, ki bodo izvajali razpisano storitev čiščenja – največ 15 točk.
Naročnik bo posamezen sklop tega javnega naročila oddal ponudniku, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za
posamezni sklop – ki bo dosegel najvišjo
vsoto števila točk po vseh merilih, s čimer bo
ponudnike seznanil s pisno odločitvijo.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-15/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 5. 2005 vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 31/2005-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je treba 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
plačilo razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2005
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva pl. 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-11106/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, kontaktna oseba: Dragica Dani, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/479-96-26, faks +386/1/479-96-60,
elektronska pošta: dragica.dani@ess.gov.si,
internetni naslov: www.ess.gov.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.
II.1) Opis: javni razpis za izbor izvajalcev
za izvajanje aktivnosti Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve ter
za izvajanje aktivnosti Institucionalno usposabljanje.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 24.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: omejeni postopek.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izbira izvajalcev za izvajanje aktivnosti informiranja in
motiviranja s skupnim nazivom »Pomoč
pri načrtovanju poklicne poti in iskanju
zaposlitve« ter aktivnosti funkcionalnega
izpopolnjevanja in usposabljanja s skupnim nazivom »Institucionalno usposabljanje« za eno ali več območnih služb
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Aktivnosti »Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve ter institucionalno usposabljanje« se razpisujejo z namenom, da se v programe, ki se razpisujejo v
okviru teh aktivnosti, vanje napotenim brezposelnim osebam z dvigom njihove informiranosti, motiviranosti in/ali usposobljenosti,
povečajo zaposlitvene možnosti.
Prijavitelji predložijo prijavo za posamezen program znotraj razpisanih aktivnosti
ali za več programov znotraj razpisanih
aktivnosti, ki so predmet tega razpisa, pri
čemer morajo ob vsaki predloženi prijavi
za program navesti eno ali več območnih
služb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer nameravajo izvajati prijavljeni
program.
Predmet javnega naročila so naslednji
programi:
A – Aktivnosti Pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve, in sicer:
A1 delavnica Poti do dela in zaposlitve
Delavnica se izvaja po obstoječem programu ZRSZ.
Namen: namen delavnice je usposobiti
brezposelne za bolj učinkovito iskanje zaposlitve.
Vsebina: načini iskanja zaposlitve, viri,
zaposlitvene možnosti, prijava za zaposlitev,
priprava na zaposlitveni pogovor.
Trajanje: 16 ur.
A2 delavnica Priprava na učenje
Namen: delavnica je namenjena brezposelnim, ki se nameravajo vključiti v daljše
programe izobraževanja (10.000) in usposabljanja.
Vsebina: pomen vseživljenjskega učenja pri iskanju zaposlitve in delu, značilnosti
učenja odraslih, dejavniki motivacije, različni
stili učenja, strategije učinkovitega učenja,
večine in tehnike učenja, organizacija in
načrtovanje učenja, ocena udeležencev o
vzrokih, ki so botrovali, da njihovi dosedanji
učni dosežki niso bili boljši, izdelava individualnega učnega načrta za vsakega udeleženca, vrste pomoči v primeru učnih težav.
Trajanje: 20 ur.
A3 delavnica Druga možnost
Namen: pomagati starejšim brezposelnim pri zaposlovanju in aktivaciji v alternativnih možnostih zaposlitve.
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Vsebina: aktivnosti za motiviranje in aktiviranje posameznika, načrtovanje kariere,
ugotavljanje lastnosti posameznika (interesi
in druge lastnosti), ugotavljanje možnosti za
zaposlitev, analiza dosedanje posameznikove strategije iskanja zaposlitve, ugotavljanje
alternativnih možnosti zaposlovanja in aktiviranja (part-time, portfolio-zaposlovanje,
samozaposlitev, (javna dela) itd.), veščine
iskanja zaposlitve, kako obdržati zaposlitev, trening asertivnosti, izdelava osebnega
načrta zaposlovanja, spremljanje in pomoč
udeležencu po zaključenem skupnem delu
programa – 3 mesece po zaključeni delavnici.
Trajanje: delavnica 120 ur, spremljanje
50 ur.
A4 delavnica Nov začetek
Namen: program je namenjen težko zaposljivim mladim, ki imajo večje ovire pri
iskanju zaposlitve.
Delavnica se izvaja po obstoječem programu (metoda ICTEM). ZRSZ bo zagotovil usposabljanje izvajalcev in vsa potrebna
gradiva za vodenje delavnic.
Vsebina: spodbujanje boljše samopodobe, spoznavanje svojih lastnosti, načrtovanje kariere, veščine iskanja zaposlitve,
osebnostni razvoj, timsko delo, osnovne
veščine IKT, individualno svetovanje, individualno spremljanje.
Trajanje: delavnica 6 mesecev (450 ur),
spremljanje 50 ur.
B – Aktivnosti Institucionalnega usposabljanja, in sicer:
B1 usposabljanje za pridobitev vozniškega izpita, kategorije C, D in E
Vsebina programa: poznavanje cestnoprometnih predpisov, osvojitev spretnosti
vožnje.
Trajanje programa za posamezno kategorijo: do največ 50 ur (skupaj teorija in
praktične vožnje).
B2 tečaj za varilska dela, za a) obločno
varjenje in spajkanje, b) plamensko varjenje
in spajkanje
Vsebina programa: tehnologija varjenja,
osnove varjenja, vrste zvarnih spojev, vrsta
dodajanega materiala in nastavljanje parametrov, zaščita zvarnega mesta, tehnike
varjenja: pod a) obločni postopki varjenja,
rezanja, spajkanja – ročno obločno varjenje
z oplaščeno elektrodo, ročno obločno varjenje na TIG način, polavtomatsko obločno
varjenje na MIG/ MAG- način; pod b) plamenske tehnike varjenja rezanja, spajkanja;
praktične vaje varjenja, a-test.
Trajanje programa: teorija 15 ur, praksa
75 ur, skupaj 90 ur.
B3 priprava in strokovni izpit iz upravnega postopka, za a) srednjo splošno in
srednjo strokovno izobrazbo in za b) višjo in
visoko ter univerzitetno izobrazbo
Vsebina programa: temeljna načela, pristojnosti za odločanje, stranka in njeno zastopanje, jezik, občevanje organov in strank,
vročanje spisov, roki in naroki ter vrnitev v
prejšnje stanje, vzdrževanje reda, stroški,
začetek postopka in zahtevki strank, postopek do izdaje odločbe, odločba in sklep,
pritožba, izredna pravna sredstva, izvršba,
nadzor nad izvajanjem zakona, izvajanje zakona, upravni spor, pisni in ustni del izpita.
Trajanje programa: pod a) 18 ur priprava, 3 ure pisni izpit, 1 ura ustni izpit, skupaj
22 ur; pod b) 26 ur priprava, 3 ure pisni izpit,
1 ura ustni izpit, skupaj 30 ur; v primeru pristopa samo k izpitu 4 ure.
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B4 program za pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe
Vsebina programa: psihologija za učitelje, pedagogika, andragogika, didaktika,
specialna didaktika posameznih strok, preizkus znanja oziroma izpit iz vseh petih predmetov (potrdilo o zaključku programa ima
značaj javno veljavne listine).
Trajanje programa: 390 ur.
B5 poseben program za etnično skupino
Romov (izvajal se bo na področju naslednjih območnih služb: Novo mesto, Ljubljana,
Sevnica in Murska Sobota)
Vsebina programa: osnovna pismenost,
osnove komuniciranja, uporabno računstvo,
motivacija za učenje, urejanje bivalnega
prostora.
Trajanje programa: 105 ur.
B6 usposabljanje za knjigovodska dela:
osnovno in poglobljeno usposabljanje
Vsebina programa: osnove računovodstva, knjigovodstvo, davki in druge dajatve,
matematika v knjigovodstvu, pisni in ustni
izpit.
Trajanje programa: za osnovno usposabljanje 80 ur, za poglobljeno usposabljanje
400 ur.
B7 usposabljanje za trgovinskega poslovodjo: izpit s pripravo, poglobljeno usposabljanje
Vsebina programa: psihologija prodaje,
trgovinska zakonodaja, knjigovodstvo, ﬁnance in poslovna matematika, gospodarsko
poslovanje s trženjem, pisni in ustni izpit.
Trajanje programa: za izpit s pripravo 50
ur, za poglobljeno usposabljanje 270 ur.
B8 tečaj za voznika viličarja
Vsebina programa: motoroznanstvo, hidravlika, vzdrževanje viličarjev, varno delo,
praktično usposabljanje na viličarju, preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja (izpit iz vožnje viličarja).
Trajanje programa: 70 ur.
B9 usposabljanje za upravljanje dvižnih
naprav
Vsebina programa: mehanika, hidravlika,
varno delo, praktično usposabljanje za dvižne manipulacije, preverjanje teoretičnega in
praktičnega znanja.
Trajanje programa: 70 ur.
B10 usposabljanje za upravljanje težke
gradbene mehanizacije
Vsebina programa: tehnologija, varnost in zdravje pri delu, delo s stroji težke
gradbene mehanizacije, vzdrževanje strojev težke gradbene mehanizacije, praktično
usposabljanje, preverjanje teoretičnega in
praktičnega znanja
Trajanje programa: 150 ur.
B11 usposabljanje za skladiščnike
Vsebina programa: organizacija skladiščnega poslovanja, skladiščna tehnologija, skladiščna dokumentacija, transport
in skladiščenje, varnost in zdravje pri delu,
varstvo pred požarom, informatika za skladiščno poslovanje, preverjanje teoretičnega
in praktičnega znanja (pri delodajalcu)
Trajanje programa: 60 ur
B12 računalniška usposabljanja, in sicer:
B12.1 priprava in izpiti ECDL START
(European Computer Driving Licence)
Vsebina programa: priprava in izpit iz 4
poljubnih modulov, izbranih med 7 obveznimi moduli ECDL spričevala: Informacijske
tehnologije, Operacijski sistem Windows,
Urejevalnik besedila (Word), Delo s preglednicami (Excel), Podatkovne baze (Acces), Predstavitve (Power Point), Informa-
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cija in komunikacija (Internet in elektronska
pošta).
Trajanje programa: odvisno od izbranih
modulov; v primeru pristopa samo k izpitu,
z minimalno pripravo: za vsak izpit 3 ure; v
primeru priprave in izpita za modul Informacijske tehnologije 5 ur, za modul Operacijski
sistem Windows 10 ur, za modul Urejevalnik besedila (Word) 25 ur, za modul Delo
s preglednicami (Excel) 30 ur, za modul
Podatkovne baze (Acces) 25 ur, za modul
Predstavitve (Power Point) 15 ur, za modul Informacija in komunikacija (Internet in
elektronska pošta) 15 ur.
B12.2 pridobitev ECDL spričevala (evropsko računalniško spričevalo)
Vsebina programa: priprava in izpit iz 7
modulov: Informacijske tehnologije, Operacijski sistem Windows, Urejevalnik besedila
(Word), Delo s preglednicami (Excel), Podatkovne baze (Acces), Predstavitve (Power
Point), Informacija in komunikacija (Internet
in elektronska pošta).
Trajanje programa za pridobitev ECDL
spričevala: 110 ur; v primeru pristopa samo
k izpitu, z minimalno pripravo: za vsak izpit
3 ure; v primeru nadaljevanja programa iz
ECDL START se upošteva število ur za preostale 3 module (priznano število ur za posamezne module, priprava in izpit: Koncepti
informacijske tehnologije 5 ur, Operacijski
sistem Windows 10 ur, Obdelava besedil 25
ur, Preglednice 30 ur, Podatkovne baze 25
ur, Predstavitve 15 ur, Informacije in komunikacije 15 ur).
B12.3 priprava in izpit za ECDL AvtoCAD
– konstrukcijsko risanje z računalnikom
Vsebina programa: delovno okolje AvtoCAD, delovna orodja, natančno risanje, besedila v risbah, delo z narisanimi objekti,
simboli, šraﬁranje, kotiranje, tiskanje, samostojne vaje.
Trajanje programa: 60 ur.
B12.4 Microsoft Excel – osnovni in/ali
nadaljevalni tečaj
Vsebina programa: osnovne lastnosti
programa Excel, delo z datotekami, označevanje, oblikovanje celic, tabel, funkcije,
graﬁkoni, upravljanje podatkov, preizkus
znanja.
Trajanje programa: 15 ur za osnovni tečaj, 15 ur za nadaljevalni tečaj.
B12.5 uporaba informacijske podpore za
pisarniško poslovanje
Vsebina programa: osnove dela z računalnikom, sodobna pisarna: Windows,
Word, Internet, elektronska pošta, preizkus
znanja.
Trajanje programa: 40 ur.
B12.6 računalništvo za prodajalce
Vsebina programa: osnove dela z računalnikom v Windows okolju, blagovno
materialno poslovanje, fakturiranje, plačila,
blagajna delo s POS blagajno, računalniški
programi v trgovini, preizkus znanja.
Trajanje programa: 40 ur.
B12.7 knjigovodstvo na računalniku
Vsebina programa: seznanitev z računalniškim programom, konti in kontiranje,
poslovne knjige, dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve, kratkoročne obveznosti in pasivne
časovne razmejitve, zaloge,stroški, prihodki,
naložbe, vrste poslovnega in ﬁnančnega izida za zunanje poslovne poročanje, davek
iz dobička, zaključevanje poslovnih knjig,
preizkus znanja.
Trajanje programa: 48 ur.
B13 jezikovni tečaji, in sicer:
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B13.1 angleški jezik, stopnje od I. do
VI., osvežitveni tečaj, priprava in pridobitev
certiﬁkata
Vsebina programa: besedišče, pisno,
slušno in govorno sporazumevanje, slovnica; predhodni test za vključitev kandidata
v ustrezno stopnjo (razen za I. stopnjo), zaključni preizkus znanja.
Trajanje programa za posamezno stopnjo: 80 ur; trajanje programa za osvežitveni
tečaj: 50 ur; trajanje programa za pripravo in
pridobitev certiﬁkata: 30 ur.
B13.2 nemški jezik, stopnje od I. do VI.,
osvežitveni tečaj, priprava in pridobitev certiﬁkata
Vsebina programa: besedišče, pisno,
slušno in govorno sporazumevanje, slovnica; predhodni test za vključitev kandidata
v ustrezno stopnjo (razen za I. stopnjo), zaključni preizkus znanja.
Trajanje programa za posamezno stopnjo: 80 ur; trajanje programa za osvežitveni
tečaj: 50 ur; trajanje programa za pripravo in
pridobitev certiﬁkata: 30 ur.
B13.3 italijanski jezik, stopnje I. do VI.,
osvežitveni tečaj
Vsebina programa: besedišče, pisno,
slušno in govorno sporazumevanje, slovnica; predhodni test za vključitev kandidata
v ustrezno stopnjo (razen za I. stopnjo), zaključni preizkus znanja.
Trajanje programa za posamezno stopnjo: 80 ur; trajanje programa za osvežitveni
tečaj: 50 ur.
B13.4 francoski jezik, stopnje I. do VI.,
osvežitveni tečaj
Vsebina programa: besedišče, pisno,
slušno in govorno sporazumevanje, slovnica; predhodni test za vključitev kandidata
v ustrezno stopnjo (razen za I. stopnjo), zaključni preizkus znanja.
Trajanje programa za posamezno stopnjo: 80 ur; trajanje programa za osvežitveni
tečaj: 50 ur.
B13.5 madžarski jezik, osnovni in nadaljevalni
Program se bo izvajal samo na področju
Območne službe Murska Sobota.
Vsebina programa: besedišče, pisno,
slušno in govorno sporazumevanje, slovnica; zaključni preizkus znanja.
Trajanje programa za posamezni tečaj:
100 ur.
B13.6 ruski jezik, stopnje I. do VI., osvežitveni tečaj
Vsebina programa: besedišče, pisno,
slušno in govorno sporazumevanje, slovnica; predhodni test za vključitev kandidata v
ustrezno stopnjo (razen za I. stopnjo),, zaključni preizkus znanja.
Trajanje programa za posamezno stopnjo: 80 ur; trajanje programa za osvežitveni
tečaj: 50 ur.
B13.7 slovenski jezik za tujce, stopnje
I. do III.
Vsebina programa: besedišče, pisno,
slušno in govorno sporazumevanje, slovnica; predhodni test za vključitev kandidata
v ustrezno stopnjo (razen za I. stopnjo), zaključni preizkus znanja (potrdilo ima značaj
javno veljavne listine).
Trajanje programa za posamezni tečaj:
90 ur.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: za posamezen program
znotraj razpisanih aktivnosti ali za več programov znotraj razpisanih aktivnosti, ki so
predmet tega naročila ena ali več območnih
služb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): številka kategorije 24.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
okvirna skupna višina sredstev za izvajanje
aktivnosti »Pomoč pri načrtovanju poklicne
poti in iskanju zaposlitve« v obdobju od 1. 1.
2005 do 31. 12. 2005 je 120,000.000 SIT.
Okvirna skupna višina sredstev za izvajanje
aktivnosti »Institucionalno usposabljanje« v
obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 je
200,000.000 SIT. Če bo tako določeno v
Programu aktivne politike zaposlovanja za
posamezno leto (program sprejema Vlada
Republike Slovenije), se aktivnosti lahko
soﬁnancirajo tudi iz sredstev Evropskega
socialnega sklada po pravilih, ki veljajo za
koriščenje teh sredstev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v prvi fazi se na razpis lahko prijavi
vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki izpolnjuje
razpisne pogoje.
Naročnik bo sposobnost v 1. fazi javnega
razpisa za oddajo naročila po omejenem
postopku za izbor priznal udeležencem, ki
bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za izvajanje izobraževalne dejavnosti;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takšnega dejanja
niso bili pravnomočno obsojeni;
3. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
4. da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
udeleženčevega poslovanja (npr. postopek
za prenehanje dejavnosti samostojnega
podjetnika);
5. da je ekonomsko-ﬁnančno, tehnično in
kadrovsko sposoben, t. j.
5.1. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti iz naslova
davkov in prispevkov niti blokad poslovnega
računa,
5.2. da ima v primeru, če kandidira za izvajanje programa iz skopa B Institucionalno
usposabljanje, najmanj 1 leto izkušenj z izvajanjem programa, za katerega dajejo prijavo, oziroma da ima v primeru, če kandidira
za izvajanje programa iz skopa A Pomoč pri
načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve, najmanj 1 leto izkušenj z izvajanjem
podobnih programov,
5.3. da ima izkušnje pri delu s skupinami,
5.4. da bo izvedel vse predpisane vsebine programa z najmanj predpisanim številom ur za njihovo izvedbo,
5.5. da je ustrezno prikazal način izvedbe programa oziroma metod dela, ki jih bo
prijavitelj pri tem uporabil,
5.6. da ima vodja izobraževalnega programa najmanj visokošolsko izobrazbo in
pedagoško andragoško izobrazbo ter vsaj
2 leti izkušenj na področju izobraževanja
odraslih,
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5.7. da so vsi posamezni izvajalci speciﬁčnih vsebin oziroma posameznih delov
v okviru programa v skladu z zahtevami
programa ustrezno strokovno usposobljeni
in da imajo v primeru, če kandidirajo za izvajanje programa iz skopa B Institucionalno usposabljanje, najmanj 1 leto delovnih
izkušenj na področju izvajanja speciﬁčnih
vsebin oziroma posameznih delov programa, za katere podajajo prijavo, oziroma da
imajo v primeru, če kandidirajo za izvajanje
programa iz skopa A Pomoč pri načrtovanju
poklicne poti in iskanju zaposlitve, najmanj
1 leto delovnih izkušenj na področju izvajanja podobnih vsebin oziroma posameznih
delov programa kot so tisti, za katere podajajo prijavo,
5.8. da bo udeležencem izdal potrdilo o
opravljenem usposabljanju oziroma v primeru, da program vključuje izpit, potrdilo o
opravljenem izpitu,
5.9. da ima zagotovljene lokacijske in
prostorske pogoje za izvajanje programa
na področju območne službe, za katero bo
izvajal program – najmanj prostor za skupino 12 udeležencev programa v velikosti
najmanj 35 m2,
5.10. da razpolaga zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo predmeta javnega
naročila, za katerega podaja prijavo (avdiovizualne in druge tehnične pripomočke in
oprem, v skladu z zahtevami programa),
5.11. da je do mesta izvajanja programa
mogoč dostop z javnim prevozom.
Udeleženci dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz te točke z listinami, navedenimi v
5.1. točki razpisne dokumentacije. Naročnik
bo iz postopka izločil prijave vseh udeležencev, ki ne bodo predložili dokazil o izpolnjevanju pogojev iz te točke ali ki bodo dali
glede njihovega izpolnjevanja zavajajoče ali
pomanjkljive podatke.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pravne osebe: redni izpisek iz sodnega
registra, ki ga izdajo okrožna sodišča, pridobiti pa ga je mogoče tudi pri notarju; ﬁzične
osebe – samostojni podjetniki: potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega
urada Republike Slovenije oziroma redni izpisek iz sodnega registra podjetij, če podjetje ustreza merilom za srednje oziroma
velike družbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, da prijavitelj ni vpisan
v kazensko evidenco in izjava udeleženca,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izjava prijavitelja, da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom;
– izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa;
– izjava udeleženca, da proti njemu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje prijaviteljevega poslovanja;
– izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da v preteklih
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6. mesecih ni imel blokiranega poslovnega
računa.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2005 do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: do 20. 6. 2005.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2005;
ZRSZ Glinška 12, Ljubljana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-11137/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad, kontaktni osebi: Darko Koporčič, Irena Bolje Karlovšek, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-48-20, faks 01/241-48-60, elektronska pošta: darko.koporcic@ekosklad.si;
irena.bolje@ekosklad.si, internetni naslov:
www.ekosklad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/05-103.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje bančnih in zavarovalniških
storitev za kredite, odobrene na javnem
razpisu za kreditiranje okoljskih naložb
občanov 33OB05A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na lokacijah izvajalcev.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opravljanje bančnih in zavarovalniških storitev
za kredite, odobrene na javnem razpisu
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
33OB05A.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 128 dni od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali po-
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nudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: oseba iz 4. člena Zakona o bančništvu (Zban-UPB2, Ur. l. RS,
št. 104/04), ki izpolnjuje zakonske pogoje
za opravljanje predmetnih bančnih in drugih
ﬁnančnih storitev; ter vsaka oseba iz prvega
odstavka 3. člena Zakona o zavarovalništvu
(ZZavar–UPB1, Ur. l. RS, št. 102/04), ki je
pridobila dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje kreditnih zavarovalnih poslov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje bančnih in drugih ﬁnančnih storitev,
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje kreditnih zavarovalnih poslov.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakon o bančništvu (Zban-UPB2, Ur. l.
RS, št. 104/04),
– Zakon o zavarovalništvu (ZZavarUPB1, Ur. l. RS, št. 102/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/05-103.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2005
ob 13. uri, Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, Trg republike 3, 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: 15. 4. 2005.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 40202-1/2005-01
Ob-11139/05
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Sloveni-
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je, OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba:
Hinko Andrejc, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/883-92-20,
faks 02/883-92-36, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Metka Pohovnikar, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/883-92-20,
faks 02/883-92-36, elektronska pošta: hinko.andrej@zgs.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje gozdnih cest na območju
Občine Ribnica na Pohorju v letih 2005,
2006 do 31. 5. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Ribnica
na Pohorju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 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 1. 6. 2005, konec 31. 5.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na TRR izvajalca v 30 dneh po prejemu
mesečne situacije.
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 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 je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben;
– da je primerno tehnično in strokovno
usposobljen in razpolaga z osnovno potrebno mehanizacijo;
– da je sposoben izvesti naročilo in ima
proste kapacitete.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb in ga izda Ministrstvo za
pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON 1, BON 2;
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto;
– letni promet mora presegati vsaj
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam razpoložljive mehanizacije;
– vsaj 6 referenc iz zadnjih 5 let;
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 5. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, stroški razpisne dokumentacije se poravnajo na TRR Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
št. 01100-6030234244.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 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. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2005
ob 10.30, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Občina Ribnica na Pohorju

Ob-11140/05
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 02/88-79-6006, elektronska pošta: obcina.muta@muta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd., Vorančev
trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
041/657-675, faks 02/88-39-236, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Metka Pohovnikar, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-39-220,
faks 02/88-39-236, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba vzdrževanja gozdnih cest na območju Občine Muta.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in vsebina razpisanih storitev sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 6. 2005, konec 31. 5.
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 davke ali prispevke
določene z zakonom,
– predložen obrazec BON1, BON2 za
pravne osebe, za samostojne podjetnike:
potrdilo o povprečnem stanju sredstev 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,
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– 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 sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto,
– letni promet mora presegati vsaj
30,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– vsaj 6 referenc primerljivih storitev v
zadnjih petih letih,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o graditvi
objektov, Pravilnik o gozdnih prometnicah.
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: 27. 5. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, stroški razpisne dokumentacije se poravnajo na račun na Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, TRR 01100 – 6030234244.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 5. 2005, do 12.
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 30. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 5. 2005
ob 13. uri, Občina Muta – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Občina Muta
Ob-11237/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mislinja, kontaktna oseba: Bogdan Slemenik, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, tel. 02/88-57-342, faks 02/88-57-340,
elektronska pošta: Obcina@mislinja.si, internetni naslov: http://www.mislinja.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba:
Hinko Andrejc, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 041/657-675,
faks 02/88-39-236, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Metka Pohovnikar, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-39-220,
faks 02/88-39-236, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba zimskega in letnega vzdrževanja
gozdnih cest na območju Občine Mislinja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Mislinja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop A
2) Kratek opis: pluženje gozdnih cest na
območju Občine Mislinja.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije v dolžini 157 km.
Sklop B
2) Kratek opis: letno vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Mislinja.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in vsebina razpisanih storitev sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005 in konec 31. 5.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1% od ponudbene vrednosti,
– garancija banke za dobro izvedbo del
in dokončanje v pogodbenem roku,
– garancija banke za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
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 preložiti 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 davke ali prispevke
določene z zakonom,
– predložen obrazec BON1, BON2 za
pravne osebe, za samostojne podjetnike: potrdilo o povprečnem stanju sredstev
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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 sredstev na TRR za zadnje 3
mesece in zaključni račun za preteklo leto.
Letni promet mora presegati vsaj
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– vsaj 6 referenc iz zadnjih pet let,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po računu na
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana, TRR: 01100-6030234244.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 5. 2005 do 8.
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 30. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2005
ob 13. uri; Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja.
Občina Mislinja
Ob-11268/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dravograd, kontaktna oseba: Dominika
Knez, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, tel. 02/872-35-72, faks 02/872-35-74.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd., Vorančev
trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
041/657-675, faks 02/883-92-36, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Metka Pohovnikar, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/883-92-20,
faks 02/883-92-36, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba zimskega in letnega vzdrževanja
gozdnih cest na območju Občine Dravograd.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Dravograd.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: pluženje gozdnih cest na
območju MOSG.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: letno vzdrževanje gozdnih cest na območju MOSG.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in vsebina razpisanih storitev sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005 in/ali konec
31. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1%
od ponudbene vrednosti.
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 davke ali prispevke,
določene z zakonom,
– predložen obrazec BON1, BON2 za
pravne osebe, za samostojne podjetnike:
potrdilo o povprečnem stanju sredstev 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.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1, BON2;
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto;
– letni promet mora presegati vsaj
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– vsaj 6 referenc iz zadnjih pet let,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov, Pravilnik o gozdnih prometnicah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, stroški razpisne dokumentacije se poravnajo na račun na Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, TRR 01100 – 6030234244.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do
12. 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 30. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 5. 2005
ob 7.30, Občina Dravograd, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Občina Dravograd
Ob-11269/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ravne na Koroškem, kontaktna
oseba: Ervin Rozman, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: marija.vrhovnik@ravne.si, internetni naslov: www.ravne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 02.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 641-02-0002/2005-501.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ugotavljanje sposobnosti za izvajanje šolskih prevozov v Občini Ravne na

Koroškem v šolskem letih 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: področje Občine Ravne
na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 9. 2005 do 30. 6. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonodajo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji (41. in
42. člen Zakona o javnih naročilih – uradno
prečiščeno besedilo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja tehnične in kadrovske
pogoje za dnevni prevoz učencev za posamezne relacije za katere je oddal ponudbo;
– da zagotavlja nadomestilo v primeru
okvare vozila;
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z odgovorno osebo posamezne šole;
– da zagotavlja stalno dosegljivost preko telefona.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu ter ostala veljavna zakonodaja.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do 10.
ure na naslov: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
v zapečateni kuverti z navedbo »Ne odpiraj
– ponudba za šolske prevoze«, z navedbo
relacije. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika.
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IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 9. 6. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 5. 2005
ob 11. uri, sejna soba Občine Ravne na
Koroškem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-11283/05
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: Vesna
Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Parmova 33,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-57-00,
faks 01/434-57-17.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja
Oman, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje kontrole na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne
kmetijske politike, KI-IRSKGH/2005/nadzor
subvencij na kraju samem.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvajanje kontrole pred izplačili s področja ukrepov
kmetijske politike, ki zajema:
1. kontrolo neposrednih plačil na hektar zemljišča, enoto kmetijskega pridelka
in živali ter združljivih shem podpor v
smislu 1. člena Uredbe o izvedbi ukrepov
kmetijske politike za leto 2005;
2. kontrolo ukrepov kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja:
– kontrolo spremljajočih in proizvodno vezanih plačil iz okoljskih programov
Slovenskega kmetijskega okoljskega
programa in območij z omejenimi dejavniki proizvodnje,
– kontrolo skladnosti z EU standardi
pri gnojenju, varstvu rastlin in varstvu
pri delu,
– ukrep kontrole zgodnjega upokojevanja kmetov,
– kontrola navzkrižne skladnosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve se opravljajo v
Republiki Sloveniji, po v naprej določenem

Št.

programu kontrole, ki temelji bodisi na oceni
tveganja, naključnem izboru ali na podlagi
prijave prijavitelja.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.32.00.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve:
številka kategorije 27 - predmet: druge storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila je oddaja storitev izvajanja kontrole na kraju samem pred
izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike:
Izbran ponudnik bo izvajal kontrole nekaterih ukrepov kmetijske politike.
Vrste kontrol po tem javnem naročilu:
1. Kontrola neposrednih plačil - zbirna
vloga: kontrola neposrednih plačil na hektar
zemljišča in/ali živali ter združljivih shem
podpor v smislu 1. člena Uredbe o izvedbi
ukrepov kmetijske politike za leto 2005; gre
za preverjanje skladnosti vsebine zbirne vloge za posamezno kmetijsko gospodarstvo
z dejanskim stanjem površin in živali na
kmetijskem gospodarstvu; za posamezno
kmetijsko gospodarstvo, izbrano za pregled,
kontrola obsega enega ali več naslednjih
sklopov, odvisno od vsebine vloge in kriterija, po katerem je kmetijsko gospodarstvo
izbrano za pregled:
1.1. kontrola površin: izvaja se na kmetijskih gospodarstvih, izbranih za kontrolo neposrednih plačil na površino in obsega:
a) ugotavljanje dejanske površine poljine,
b) ugotavljanje dejanske vrste kmetijske
rastilne;
1.2. kontrola kriterijev Programa razvoja
podeželja (PRP): izvaja se na kmetijskih
gospodarstvih, izbranih za kontrolo neposrednih plačil na površino, ki so v zbirni
vlogi označila tudi zahtevke za posamezne
ukrepe iz PRP; kontrola se izvaja v obsegu
glede na zahtevane ukrepe:
a) območja z omejenimi možnostmi za
kmetovanje = OMD: kontrola izpolnjevanja
splošnih kriterijev, ki veljajo za vse ukrepe,
opredeljene v PRP; to je predvsem dobra
kmetijska praksa pri gnojenju, pri uporabi
ﬁto farmacevtskih sredstev in pri obdelavi
kmetijskih zemljišč;
b) Slovenski kmetijsko okoljski program
= SKOP: kontrola izpolnjevanja kriterijev,
opredeljenih v PRP za tiste SKOP ukrepe,
za katere je kmetijsko gospodarstvo vložilo
zahtevek;
1.3 kontrola navzkrižne skladnosti: izvaja
se le na delu vzorca kmetijskih gospodarstev, izbranih za pregled na kraju samem
pred izplačili; obsega kontrolo izpolnjevanja
kriterijev navzkrižne skladnosti, ki so vezani predvsem na varovanje okolja in dobro
kmetijsko prakso;
1.4 kontrola zahtevkov za neposredna
plačila živali: izvaja se na kmetijskih gospodarstvih, izbranih za kontrolo neposrednih
plačil za živali in obsega:
a) preverjanje skladnosti števila živali
posamezne živalske vrste na kmetijskem
gospodarstvu na dan pregleda s podatki v
zahtevkih za posamezne živalske vrste, ki
jih je vložilo kmetijsko gospodarstvo;
b) kontrola označevanja in registracije
živali, če je za označevanje za zadevno živalsko vrsto predpisano;
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1.5 kontrola zahtevkov za mlečno premijo in dodatno plačilo: izvaja se ločeno, saj
obdobje teh pregledov ne sovpada s kontrolo zbirne vloge; kontrole potekajo sočasno s
kontrolami mlečnih kvot; kontrola se opravi
pri predelovalcih in/ali odkupovalcih mleka;
2. kontrola ukrepov iz PRP, ki niso vključeni v zbirno vlogo:
2.1 kontrola se izvaja na kmetijskih gospodarstvih, ki so prosila za sredstva iz
ukrepov PRP, ki zaradi speciﬁke niso zajeti
v zbirni vlog; ukrepa sta:
a) kontrola ukrepa zgodnjega upokojevanja kmetov;
b) kontrola podpore izvajanje EU standardov na kmetijskih gospodarstvih;
2.2 kontrola ukrepov iz PRP, ki so vključeni v zbirno vlogo, a je zaradi pogojev
za ta ukrep njihov pregled vezan na drugo
časovno obdobje; primer takih ukrepov je
ozelenitev njivskih površin;
3. kontrola ukrepov programov kmetijske
strukturne politike: izvaja se na kmetijskih
gospodarstvih in pri drugih upravičencih do
sredstev iz programov kmetijske strukturne
politike, ki so poslali vloge na objavljene javne razpise za posamezne ukrepe in so bili
izbrani za kontrolo na kraju samem; kontrola
obsega presojo skladnosti podatkov iz vloge
z dejanskim stanjem:
a) ukrepi kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja - nacionalni del: agromelioracije, hidromelioracije
kmetijskih zemljišč, komasacije in sanacija
nedokončanih komasacij, obnova in urejanje pašnikov, program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje,
pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov
oziroma živil, obnova vasi, inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij, razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva, podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju, programi podpor za prestrukturiranje živilstva;
b) ukrepi kmetijske strukturne politike,
soﬁnancirani iz usmerjevalnega oddelka
evropskega kmetijskega usmerjevalnega in
jamstvenega sklada: izboljšanje predelave
in trženja kmetijskih proizvodov, naložbe v
kmetijska gospodarstva, diverziﬁkacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu
kmetijstvu - alternativni dohodkovni viri in
trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih
proizvodov;
4. kontrola kvot za mleko: izvaja se pri
pridelovalcih in/ali odkupovalcih mleka, skupaj s kontrolo mlečne premije in dodatnega
plačila; preverja se vodenje ustreznih evidenc, skladnost podatkov v evidenci s podatki sporočenimi na Agencijo za kmetijske
trge in razvoj podeželja in ustreznost označevanja in registracije govedi.
Obseg in časovno obdobje posameznih
kontrol navedeno v razpisni dokumentaciji.
Orientacijska vrednost naročila znaša 75
mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 6. 2005, konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,300.000 SIT. Bančna garancija mora
biti veljavna skladno z veljavnostjo ponudbe
- to je 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila od potrditve mesečnega poročila, ki
ga bo izbrani izvajalec kontrole moral predložiti najkasneje do 10. v tekočem mesecu
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za pretekli mesec, ter potrjenega računa s
strani naročnika, je najmanj 30 dni oziroma
v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko
ﬁnanciranje.
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 (Ur. l. 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. priglasitveni 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,
– 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 potrdila, 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 dejavnost, 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 kaznivega 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 2003 in potrdilo poslovne
banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnje tri obračunske mesece, iz katerega
bo razvidno, da ponudnikov transkakcijski
račun v zadnjih šestih mesecih pred objavo
javnega razpisa ni bil blokiran;
– za samostojne podjetnike: davčna
napoved za leto 2003, 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:
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Zahtevana minimalna tehnična zmogljivost:
– zmogljivosti, ki jih zahtevajo predpisi
o obsegu pregledov, ki so predmet javnega
razpisa,
– merilna tehnika za izmero površin
na terenu (merilna kolesa, trakovi, ročni
GPS-i),
– prostori - pisarne za vnos podatkov iz
terena v računalniško aplikacijo,
– zmogljivi računalniki z dostopom na internet za vnos podatkov s terena - vsaj en
računalnik na dva kontrolorja;
– usposobljenost za delo z računalnikom;
– vsak kontrolor mora imeti za terensko
delo na razpolago službeno ali svoje vozilo.
Zahtevana minimalna kadrovska zmogljivost:
– potrebno je zadostno število ljudi (v
času kontrole zbirnih vlog za neposredna
plačila najmanj 40 kontrolorjev, v drugih obdobjih najmanj 10 kontrolorjev) z vsak V.
stopnjo izobrazbe.
Ponudnik mora imeti reference (navedba
koristnikov uslug, ki lahko dajo priporočila
potencialnemu izvajalcu).
Kakovost (pridobljena akreditacija; dokumenti s katerimi ponudnik lahko izkazuje
kakovost razpisanih storitev).
Ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. strokovna usposobljenost,
2. ponudbena cena,
3. reference,
4. akreditacija,
5. tehnična zmogljivost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 022-93/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005, do 12.
ure.
Kolikor je ponudba poslana po pošti se
šteje za pravočasno, če prispe na naslov
ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, do zgoraj navedenega datuma
in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 14. uri, Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano, Parmova 33, 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: 18. 4. 2005.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano
Ob-11286/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: 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.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzpostavitev informacijske podpore za upravljanje s stanovanji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: konec 180 dni od podpisa pogodbe.
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: rok plačila računa je 30. dan od datuma 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: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
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poslovne obveznosti v skladu s predpisi države.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem, ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora izkazati najmanj tri
kvalitetno in pravočasno opravljene dobave
v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila, v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe, v znesku nad 20,000.000 SIT, od
tega eno v državni upravi.
III.2.1.4) Kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
1. pogoji veljajo posebej za vodje projektov, posebej za kadre za izvajanje analize,
načrtovanja in izvedbe informacijskih sistemov ter posebej za kadre za implementacijo
in vzdrževanje informacijskih sistemov in se
isti kadri ne upoštevajo večkrat za izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Štejejo se samo
zaposleni v rednem delovnem razmerju za
nedoločen ali določen čas.
a) Vodje projektov informacijski sistem:
– najmanj 2 vodji projektov;
– najmanj VII/I. stopnja izobrazbe;
– posebna znanja – najmanj znanje vodenja projektov;
– delovne izkušnje – potrdilo naročnika
o najmanj 3 uspešno vodenih informacijskih
sistemih.
b) Kadri za izvajanje analize, načrtovanja
in izvedbe informacijskih sistemov:
– najmanj 2 zaposlena za izvajanje analize, načrtovanja in izvedbe informacijskih
sistemov;
– najmanj VII/II. stopnja izobrazbe (visoka);
– posebna znanja: znanje sistemske
analize in tehnologije, na osnovi katere se
bo izvajal informacijski sistem;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o
najmanj 3 uspešno načrtovanih in izvedenih
informacijskih sistemih.
c) Kadri za implementacijo in vzdrževanje informacijskih sistemov:
– najmanj 2 zaposlena za izvajanje implementacije in vzdrževanja informacijskih
sistemov;
– najmanj V. stopnja izobrazbe;
– posebna znanja – poznavanje tehnologij, na podlagi katerih se bo gradil informacijski sistem;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o
najmanj 2 uspešno izvedenih implementacijah in vzdrževanjih informacijskih sistemov.
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Najmanj 1 zaposlen z univerzitetno pravno izobrazbo ali najmanj 1 zaposlen s končano visoko upravo šolo ali z opravljenim
izpitom iz upravnega postopka in z najmanj
3-letnimi izkušnjami pri projektih v javni
upravi za zahtevnejše in poslovno kritične
informacijske sisteme.
Najmanj 3 leta delovnih izkušenj za vse
zaposlene na prijavljenem področju.
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.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka JN: 10/05
VV; številka zadeve 037-02-4/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 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: 26. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2005
ob 9.30; Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne
službe državne uprave, Gregorčičeva 27a,
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: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-11347/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet RS, kontaktna oseba: Matej Kovič, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-86,
faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Matej.Kovic@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,
oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba geodetskih in drugih postopkov
pri odkupu zemljišč za potrebe moderni-
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zacije obstoječe železniške proge Divača–Koper, II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
geodetskih in drugih postopkov pri odkupu zemljišč do pridobitve potrdila o pravici
gradnje, za potrebe modernizacije obstoječe
železniške proge Divača–Koper, II. Faza, za
ca. 100 parcel v ožjem območju železniški
trase na odseku med železniški postajo Divača in železniško postajo Koper–tovorna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev.
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: predlagani ﬁnančni načrt AŽP za leto 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: gospodarska družba po
Zakonu o gospodarskih družbah.
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: gospodarska družba po Zakonu o
gospodarskih družbah.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi in četrti odstavek 42. člena ZJN.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen ZJN.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen ZJN, dovoljenje za
izvajanje geodetskih storitev na območju
RS.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
v železniškem prometu, Zakon o graditvi objektov, Zakon o geodetski dejavnosti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. rok izvedbe,
2. cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 5. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 5. 2005 ob
10. uri, Javna agencija za železniški promet
RS, Kopitarjeva 5, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Javna agencija
za železniški promet RS
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Ob-11351/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet RS,
kontaktna oseba: Maksimiljan Dolinšek,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-60, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Maksimiljan.Dilinsek@azp.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,
oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava prostorske dokumentacije za
izdelavo državnega lokacijskega načrta
za elektriﬁkacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava prostorske dokumetacije za elektriﬁkacijo
in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš in izdelava primerjalne študije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 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: kredit
2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gospodarska družba po ZGD.
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: gospodarska družba po ZGD.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi in četrti odstavek 42. člena ZJN.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen ZJN.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen ZJN.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o varnosti v železniškem
prometu, Zakon o graditvi objektov, Zakon
o urejanju prostora.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. reference podjetja,
2. reference vodje projekta,
3. najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 5. 2005.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TTR Javna agencija za železniški promet RS
01100-600002642 UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2005
ob 10. uri; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Javna agencija za železniški promet RS

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 914/05

Ob-11258/05

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 10/05: »Dobava opreme za
nadzemne električne vode ter kabelskih
omaric«, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 26-28 z dne 18. 3. 2005, Ob-7637/05, se
spremenijo naslednje točke:
III.2) Pogoji za sodelovanje
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
ostanejo nespremenjeni, razen referenčnega potrdila ponudnika, ki ni obvezno.
Naročnik bo starost dokumentov (bančna garancija za resnost ponudbe, BON-1
ponudnika, v primeru, če je ponudnik samostojni podjetnik pa potrdila poslovnih bank o
podjetnikovi solventnosti, dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih
dajatvah v skladu s predpisi RS) presojal
glede na prvotni datum oddaje ponudb.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. aprila 2005,
vsak delovnik med 9. in 14. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. april 2005; na
istem naslovu, kot v prvotni objavi, do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. avgusta 2005.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. april 2005 ob 11. uri; v sejni sobi
v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
22. aprila 2005, do 12. ure.
Vsa ostala določila v objavi v Uradnem listu RS, št. 26-28 z dne 18. 3. 2005,
Ob-7637/05, ostanejo v veljavi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-10846/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Miroslav
Pečovnik – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del in Miroslav Pečovnik; tel. 02/22-00-260 – za tehnični del,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00 107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Brauner Bojana, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
osebna zaščitna sredstva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: obutev in oblačila.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
25,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobave v roku 12 mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: oblačila, rokavice in sredstva za higieno.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
25,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobave v roku 12 mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 50,000.000
SIT;
– sklop A: 25,000.000 SIT;
– sklop B: 25,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno – 81 točk,
2. reference – 15 točk,
3. rok plačila – 2 točki,
4. certiﬁkat ISO – 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: 25. 5. 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: 25. 5. 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.

Št.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2005
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik,
tel. 02/22-00-128 – za splošni del in Miroslav Pečovnik, tel. 02/ 22-00-260 – za
tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-10995/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
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 izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
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: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 5. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 11.30, Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-10996/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava žičnega pletiva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
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veznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
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 izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
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: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) 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:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 5. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 11. uri, Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-10998/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava izdelkov črne metalurgije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: cevi raznih proﬁlov.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: jeklo okroglo.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: pločevina.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: jeklo kvadratno, ploščato,
kotno, nosilci.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: žične vrvi.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: žica.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
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 izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
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: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) 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:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 5. 2005.

Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 31. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 10. uri, Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-10999/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava elektro materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: drobni elektro material.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: stikala.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: žice, kabli in pribor.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: svetila.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: varovalni elementi.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
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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 izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
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: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) 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:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 5. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005, do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 9.15, Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-11001/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava goriv.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: olja.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: masti in spreji.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: goriva.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku, določenem za odpiranje ponudb, in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
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 izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
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: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) 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:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 5. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je treba obvezno
navesti, za kateri razpis se plačuje dokumentacija, in pisno sporočiti Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 9.45, Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-11003/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava vrtalnih kron in drogovja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: vrtalne krone.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: vrtalno drogovje.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
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 izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
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: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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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.3.1) 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:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 5. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 10.45, Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-11004/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava orodja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: orodje strojno.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: orodje ročno.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
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 izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
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: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) 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:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 5. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 10.30, Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-11006/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Janko Badalič, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31, elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 4/2005-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava merilne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Primorska d.d.,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe – 3%.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačilo nad 45 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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra; izpisek iz
sodne ali druge evidence, da ima ponudnik
veljavno registracijo za dejavnost, katere je
predmet javni razpis; potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; izpisek, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije; potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; potrdilo ministrstva
za pravosodje, da ponudnik ni bil vpisan v
kazensko evidenco in da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o ﬁnančnem stanju BON1 in BON2 in potrdilo, da v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa, ali BON/1P, ter potrdilo poslovne
banke o prometu na TRR za zadnje 3 mesece.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
dobav; navedba tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bo vključena v ponudnikovo
izvedbo naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. rok plačila,
3. rok dobave,
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4. način plačila,
5. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2005-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 5. 2005.
Cena:
3.000
SIT;
TRR
št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica, sklic 43428 – dobava merilne
opreme.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 11. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 11. uri; v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
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: 15. 4. 2005.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Nova Gorica
Št. 102/1661/2005
Ob-11059/05
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: Elizabeta Strgar Pečenko, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41,
faks ++386/1/474-24-42, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovič, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-25-53,
++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02.
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: 74/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava OPGW kabla za DV 220 kV Beričevo-Kleče, OPGW.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni
od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z
izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 74/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na TRR
št. 02924-0017900956, sklic št. 74/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 5. 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: 19. 5. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana D.
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: 15. 4. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Ob-10994/05
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: za splošni del: Vesna Kranjc, za tehnični del: Franc Malenšek, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-30-00, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: vesna.kranjc@elektro-gorenj-
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ska.si, franc.malensek@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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/0P-12/2005-Ident
99470.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba vzdrževalnih gradbenih in obrtniških del na elektroenergetskih objektih
na vpoklic po območjih:
1. sklop, ki obsega zgornjo Gorenjsko:
KN Jesenice, KN Bled, KN Bohinj, KN Radovljica;
2. sklop, ki obsega Kranj: KN Kranj;
3. sklop, ki obsega spodnjo Gorenjsko:
KN Tržič, KN Cerklje, KN Škofja Loka in KN
Železniki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje celotne Gorenjske.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se oddaja kot celota, in sicer razdeljeno na sklope.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: delo se bo izvajalo v skladu z organizacijo izbranega ponudnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: trajanje javnega razpisa je za obdobje enega leta od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% ocenjene vrednosti za ponujeni
sklop,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 2% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v 30 dneh po vsakem
zaključenem delu.
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: navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni 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;
1. cena.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 99470.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR naročnika 25100-9700516198- Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno na sedežu naročnika vsak dan
med 9. in 13. uro s predhodno enodnevno
najavo 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: 31. 5. 2005 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so dali svoje ponudbe na
podlagi pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2005
ob 9. uri, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba II. nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan od
9. do 13. ure na tel. 04/208-36-58 za splošna vprašanja (Vesna Kranjc); 04/208-36-34
za tehnično-strokovna vprašanja (Franc Malenšek).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.

Storitve
Ob-10695/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danica
Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Anton Povše – tehnični del in
Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, soba 408/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IB – 27. druge storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zemeljska in gradbena dela za izgradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih objektov, vključno z dobavo in vgradnjo določenega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – celotno področje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga I B, 27 – druge
storitve.
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: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: obdobje dveh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: julij 2005 do julij 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT z rokom veljavnosti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot 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: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.4) Drugi podatki: izbranih bo več
ponudnikov.
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, rok plačila, odzivnost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 5. 2005 v pisni obliki.
Cena: 9.600 SIT (DDV je vštet), valuta
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko 1207, ali pri blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po
pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in
posredovanih podatkih o naslovu in davčni
številki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 5. 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: 19. 5.
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: Anton Povše,
tel. 03/42-01-261 – za tehnični del in Danica
Mirnik, tel. 03/42-01-473 – za splošni del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1/1674/2005
Ob-11058/05
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: Branko Janjić, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-36, 041/761-196,
faks ++386/1/474-25-02, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovič, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-25-53,
++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 53/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava in tisk glasila Naš stik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: začetek 1. 7. 2005 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti
4,000.000 SIT in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni
od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z
izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
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zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (60%),
2. reference (30%),
3. tiskarski stroji (10%).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 53/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 5. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na TRR
št. 02924-0017900956, sklic št. 53/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 5. 2005 do 9.30
(kadar je potrebno).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: 18. 5. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana D.
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: 15. 5. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 102/1663/2005
Ob-11061/05
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: Elizabeta Strgar Pečenko, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-24-41, faks ++386/1/474-24-42,
internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovič, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-25-53,
++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 75/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
montaža OPGW kabla za DV 220 kV Beričevo-Kleče, OPGW.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 25. 9. 2005 in/ali konec
30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni
od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z
izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.4) Drugi podatki: ogled trase je za
ponudnike in njihove podizvajalce obvezen.
Ogled bo 4. 5. 2005, zborno mesto je RTP
Beričevo, ob 10. uri.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 95%,
2. reference 5%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 75/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na TRR
št. 02924-0017900956, sklic št. 75/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 5. 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: 20. 5. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana D.
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: 15. 4. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-11272/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Postojna, kontaktna oseba: Maja Burkeljca, univ. dipl. inž. arh., Ljubljanska 4,
6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/728-070,
faks 05/728-780, elektronska pošta: obcina@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zbornica za arhitekturo
in prostor Slovenije, kontaktna oseba: mag.
Barbara Žižič, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/757-768,
faks 01/232-25-27, elektronska pošta: Barbara.zizic@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda
Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-06-72,
faks 01/242-06-80, elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/projekte: Zbornica za
arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna
oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž.
arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/242-06-72, faks 01/242-06-80, elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: revitalizacija mestnega jerda Postojne in zasnova mestne tržnice.
II.1.2) Opis: javni odprti enostopenjski projektni natečaj za urbanistično zasnovo prenove in revitalizacije mestnega
jedra Postojne in arhitekturne idejne zasnove mestne tržnice.
II.1.3) Lokacija: Ljubljana.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.4.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.30.00; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.25.10.00.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
Kategorija storitve: 12.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da; arhitektura, urbanizem.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: merila so navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije, št. računa odprtega pri SKB 03100-1001291427 s
pripisom "natečaj Postojna".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2005.
Čas osebne oddaje v vložišču Občine
Postojna do 17. ure, sicer pri oddaji po državni pošti s priporočeno pošiljko velja žig
oddaje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
Jezik, v katerem morajo biti elaborati je
slovenščina.
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IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
Za urbanistični del:
1. nagrada: 1,500.000 SIT,
2. nagrada: 1,000.000 SIT,
3. nagrada: 552.000 SIT,
tri priznanja po 310.000 SIT.
Za arhitekturni del:
1. nagrada: 1,500.000 SIT,
2. nagrada: 1,000.000 SIT,
3. nagrada: 553.000 SIT,
tri priznanja po 310.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto vrednostih.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: odškodnina znaša predvidoma
135.000 SIT bruto.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije: Danilo Antoni, univ. dipl. inž. arh., predsednik, za
ZAPS; Maja Burkeljca, univ. dipl. arh., podpredsednik, za naročnika OP; Jernej Verbič,
župan, za naročnika OP; Ivo Blaževič, univ.
dipl. inž. el., Elita IB član, za naročnika OP;
Kosta Jurkas, univ. dipl. inž. arh., član, za
ZAPS; Marta Merkuža, univ. dipl. inž. gradb.,
namestnik članov naročnika OP; Karla Jankovič, univ. dipl. inž. kraj. arh., namestnik
članov za ZAPS; Damijan Gašparič, univ.
dipl. inž. arh., poročevalec; mag. Barbara
Žižič, univ. dipl. inž. arh., skrbnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
Občina Postojna

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-10697/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.62.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-003/2005-1L-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup scenskega materiala za potrebe TV ateljejev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena – 94,
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– popust na cenik blaga, ki ni zajet v obrazcu predračuna – 6.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-003/2005-1LODP/B: Sava Trade d.d., kontaktna oseba:
Mojca Jurečič, Cesta v Mestni log 90, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/28-01-512,
faks 01/24-20-160, elektronska pošta: Mojca.jurecic@sava-trade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13,395.619
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-003/2005-1LODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 8 z dne 28. 1. 2005,
Ob-2126/05.
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. 4. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-10698/05
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: Ladislav Selinšek,
inž. grad., Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-413, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35203-05/2004-0800/PK.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za potrebe Mestne občine Maribor v letu 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 170 mio 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. 35203-05/2004-0800/PK:
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/02/22-00-000,
faks +386/02/22-00-676, elektronska pošta:
info@elektro-maribor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena:
I. sklop: 45,145.635,60 SIT,
II. sklop: 16,191.492,91 SIT,
III. sklop: 92,777.400 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:
35203-05/2004-0800/PK.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2005.
Mestna občina Maribor
Ob-10700/05
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 betonskih
drogov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– ponudbena cena,
– rok plačila,
– rok dobave,
– način plačila,
– kakovost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 20/2004-B: Eltima,
d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Logar, Šlandrova 8A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-21-30, faks 01/560-21-40, elektronska pošta: logar.nadja@eltima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 132,747.208 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 4/05-498/05 z dne 14. 1. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2005.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Ob-10709/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, kontaktna oseba: France Ivanec, Šolska ulica 1,
1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/835-04-00,
faks 01/835-04-20, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil za
dva sklopa.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil za 1. sklop: meso in mesni izdelki in
2. sklop: sadje in zelenjava za obdobje
2005 do 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1. sklop: meso in mesni izdelki:
14,1 mio SIT; 2. sklop: sadje in zelenjava:
4,6 mio SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 82 točk,
– ﬁksnost cen – do 8 točk,
– plačilni pogoji – do 6 točk,
– odzivni čas – do 2 točki,
– lastna proizvodnja – do 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop: meso in mesni
izdelki: KZ Krka z.o.o., kontaktna oseba:
Igor Bric, Šentjernejska c. 6, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/393-18-00, faks
07/393-18-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 5,368.553
SIT, najvišja ponudba: 15,403.441,43 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. sklop: meso in mesni izdelki: Mesarija Arko d.o.o., kontaktna
oseba: Nataša Arko, Podgorska c. 8, 1317
Sodražica, Slovenija, tel. 01/836-63-11, faks
01/836-63-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 5,368.553,08
SIT, najvišja ponudba: 5,055.882,08 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. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo
Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-33-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 5,055.882,08
SIT, najvišja ponudba: 6,435.055,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2. sklop: sadje in
zelenjava: KZ Krka z.o.o., kontaktna oseba:
Igor Bric, Šentjernejska c. 6, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/393-18-00, faks
07/393-18-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 5,055.882,08
SIT, najvišja ponudba: 6,435.055,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: sadje in zelenjava: Domači vrt d.o.o., kontaktna oseba:
Danilo Pavlovič, Križevska vas 42, 8330
Metlika, Slovenija, tel. 040/722-000, faks
07/363-53-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 5,055.882,08
SIT, najvišja ponudba: 6,435.055,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-275/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 8 z dne 28. 1. 2005,
Ob-2541/05.
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. 4. 2005.
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica
Ob-10847/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/51-88-362, faks 01/51-88-303, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
2300.00.0.0-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 002/B/05-JR.
II.5) Kratek opis: dobava pogonskih goriv in kuriv:
– sklop 1: dobava goriv na bencinskih
servisih v RS – 260.000 l,
– sklop 2: dobava dieselskega goriva v
interne črpalke naročnika – 630.000 l,
– sklop 3: dobava kurilnega olja – KOEL
v rezervoarje naročnika – 115.000 l,
– sklop 4: dobava utekočinjenega naftnega plina-UNP v rezervoarja naročnika
– 460.000 l.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 240,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 002/B/05-JR, sklop 1 – dobava goriv na bencinskih servisih: OMV Slovenija d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,413.026 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 002/B/05-JR, sklop 1 – dobava goriv na bencinskih servisih: Petrol
d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,413.026 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 002/B/05-JR, sklop 2 – dobava dieselskega goriva v interne črpalke
naročnika: Petrol d.d., Dunajska cesta 50,
1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 121,857.869,66 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 002/B/05-JR, sklop 3 – dobava kurilnega olja – KOEL v rezervoarje
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naročnika: OMV Slovenija d.o.o., Ferrarska
7, 6000 Koper.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,939.894,02 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 002/B/05-JR, sklop 4 – dobava utekočinjenega naftnega plina- UNP v
rezervoarje naročnika: Interina d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,192.928,80 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 002/B/05-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 6 z dne 21. 1. 2005,
Ob-1248/05; 2005/S10-009468 z dne 14. 1.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 315/05
Ob-11012/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: UL
Naravoslovnotehniška fakulteta, kontaktna
oseba: doc. dr. Primož Mrvar, Aškerčeva 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/20-00-447,
faks 01/47-04-560, elektronska pošta: primoz.mrvar@ntf.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN OMM 2/04.
II.5) Kratek opis: motorizirani raziskovalni metalografski mikroskop z digitalno kamero, stereoskopom za makroopazovanje in programskim paketom za
analizo slik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,835.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena/kakovost – 60 točk,
2. trajanje garancije – 10 točk,
3. rok dobave in plačilni pogoji – 20
točk,
4. odzivni servisni čas in podpora– 10
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN OMM 2/04: Olympus
Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž
Mencej, Baznikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-63-310, faks 01/23-63-311.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,216.099,33 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 315/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 129 z dne 3. 12. 2004,
Ob-33346/04, stran 8247.
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: 14. 4. 2005.
UL Naravoslovnotehniška fakulteta
Ob-11015/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenije, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 110/B.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja letnih službenih čevljev za leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 110/B: Repriza, trgovsko podjetje, d.o.o., kontaktna oseba:
Vladimir Zadravec, Miklošičeva ulica 1,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-38-40, faks
02/749-38-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,725.000 SIT;
najnižja ponudba: 16,725.000 SIT, najvišja
ponudba: 16,725.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 110/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-34651/04 z dne 17. 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: 15. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 404-08-416/2004-32
Ob-11017/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 334/2004 – OMP.
II.5) Kratek opis: ribe, ribiški proizvodi
in izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,205.000 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. 334/2004 – OMP: Ledo
d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10, elektronska pošta: ledo@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,488.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-416/2004-32.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 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: 15. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 226/05
Ob-11051/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup dveh ultrazvočnih aparatov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,250.000 SIT brez DDV oziroma
1. sklop: nakup ultrazvočnega aparata
z možnostjo kvalitetnih preiskav za otroke
KIR za potrebe pediatričnega oddelka na
polikliniki: 12,500.000 SIT brez DDV;
2. sklop: nakup ultrazvočnega aparata
za KIR za potrebe radiološkega oddelka v
BPD: 14,750.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila za 1. sklop:
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost za sklop – 80%,
2. število delovnih kanalov 1024 in več
– 5%,
3. dinamično območje nad 220 dB –
5%,
4. možnost rotiranja tipkovnice za več
kot 120° v vsako stran – 5%,
5. razlika med najnižjo in najvišjo frekvenco pri linearni sondi več kot 8MHz –
5%.
Merila za 2. sklop:
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost za sklop – 80%,
2. kakovost in funkcionalnost – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 59/04 – 1. sklop: nakup

ultrazvočnega aparata z možnostjo kvalitetnih preiskav za otroke za KIR za potrebe
pediatričnega oddelka na polikliniki: Elemed
Aleš Gospodarič, s.p., Goriška ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/320-41-54, faks
02/320-41-54.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za 1. sklop: nakup ultrazvočnega aparata z možnostjo kvalitetnih preiskav za otroke za KIR za potrebe
pediatričnega oddelka na polikliniki: cena
pogodbe 12,888.000 SIT z DDV oziroma
10,740.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 59/04 – 2. sklop: ultrazvočni aparat za potrebe radiološkega oddelka v BPD: Mevi, d.o.o., Vodovodna ulica
20, Maribor, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-82-50, faks 02/320-82-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): za 2. sklop: nakup ultrazvočnega aparata za KIR za potrebe radiološkega oddelka v BPD: cena
pogodbe 12,394.814,10 SIT z DDV oziroma
10,329.011,75 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 (za 1.
sklop 2 in za 2. sklop 2).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 597/04 – Ob-32932/04 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: 15. 4. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 2.3.-893/05
Ob-11079/05
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: Zoran Jelovčan, univ. dipl.
grad. inž., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-593, faks
+386/1/29-14-822, elektronska pošta: zoran.jelovcan@tirnet.net.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.23.12.40-1.
II.5) Kratek opis:
Lot 1 – nabava 31 kosov klimatskih
naprav za vozniške kabine dizelskih lokomotiv serije 642 in 643,
Lot 2 – nabava 33 kosov klimatskih
naprav za vozniške kabine dizelskih lokomotiv serije 644 in 664.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila:
1. višina ponudbene cene – 70%,
2. tehnična ustreznost – 25%,
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3. roki plačil – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/2004/TP: Lot 1 – nabava 31 kosov klimatskih naprav za vozniške kabine dizelskih lokomotiv serije 642
in 643: PAN Termosistemi servis trgovina
Andrej Pečovnik s.p., kontaktna oseba: Andrej Pečovnik, Mariborska cesta 177, 3211
Škofja vas, Slovenija, tel. +386/3/70-55-051,
faks +386/3/70-55-052, elektronska pošta:
pan@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,997.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/2004/TP: Lot 2 – nabava 33 kosov klimatskih naprav za vozniške kabine dizelskih lokomotiv serije 644
in 664: Webasto d.o.o., kontaktna oseba:
Branko Hajdinjak, Cesta v Gorice 34, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/200-87-16,
faks +386/1/200-87-26, elektronska pošta:
webasto@webasto.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,329.886 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. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 111-112 z dne 15. 10.
2004, Ob-27416/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 4/05
Ob-11107/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Branka
Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-31, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si,
internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/05.
II.5) Kratek opis: sistem za karakterizacijo površin organskih polprevodnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54.755,99 EUR.
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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
IV.2) Merila za oddajo: karakteristike raziskovalne opreme in cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4/05: Vereco Instruments S.A. Z.I. de la Gaudree, kontaktna
oseba: Tom Warwick, 11 Rue Marie Poussepin, F-91412 Dourdan, Francija, tel.
01/64-59-35-20, faks 01/64-59-72-22, internetni naslov: www.veeco-europe.com.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 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.7) Drugi podatki: naročilo je oddano v
skladu z določili 2. točke 84. člena ZJN-1A.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 110-1/05
Ob-11135/05
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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00397.
II.5) Kratek opis: AC Celje–Ljubljana;
odsek 6: Vransko–Blagovica; pododsek
6/2: Trojane–Blagovica; nabava vozil,
mehanizacije in opreme za vzdrževalno
AC bazo Vransko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 586,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Lea d.o.o., Lesce za sklop 8, Finžgarjeva
ulica 1a, 4248 Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,856.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Lea d.o.o., Lesce za sklop 15, Finžgarjeva
ulica 1a, 4248 Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,260.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Lea d.o.o. Lesce za sklop 16, Finžgarjeva
uica 1a, 4248 Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,650.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
AC Intercar d.o.o. za sklop 1, Baragova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71,195.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AC Intercar d.o.o. za sklop 12, Baragova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,567.850 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:
AC Intercar d.o.o. za sklop 13, Baragova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63,419.500 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:
AC Intercar d.o.o. za sklop 14, Baragova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,870.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Petrič d.o.o., Ajdovščina za sklop 19, Goriška 57, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,990.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
RIKO Ribnica d.o.o., Ribnica za sklop 6,
Lepovče 23, 1310 Ribnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,799.750 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:
RIKO Ribnica d.o.o., Ribnica za sklop 17,
Lepovče 23, 1310 Ribnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63,606.024,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Dumida d.o.o. za sklop 2, Sp. Dobrenje
42/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 62,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Dumida d.o.o., za sklop 18, Sp. Dobrenje
42/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 66,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Viling d.o.o. za sklop 5, Kersnikova 10, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,939.830 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Viling d.o.o. za sklop 20, Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,742.390 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00397.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 101/04 z dne 17. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-11142/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Slobodan Opačič, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-34-852,
faks +386/1/47-34-860, elektronska pošta:
lcd@sloveniacontrol.si, internetni naslov:
http://www.sloveniacontrol.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.35.12.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-01/01-200004/05.
II.5) Kratek opis: nabava LCD zaslonov (velikosti najmanj 28 palcev), visoke
ločljivosti za potrebe vodenja zračnega
prometa (radarski zasloni).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. plačilni pogoji,
3. rok dobave,
4. reference.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 412-01/01-200004/05:
Barco N.V., President Kennedy Park 35,
8500 Kortrijk, Belgium.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 303.004 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 8 z dne 28. 1. 2005,
Ob-2527/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Ob-11239/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Bojan Kekec, inž., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-576, faks 07/39-32-509, elektronska pošta: bojan.kekec@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 40.11.10.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.B.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Elektro Ljubljana d.d., kontaktna
oseba: Robert Jelenc, Slovenska 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-27, faks
01/430-69-15.
V.1.2.B.) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 34,211.455,15 SIT brez DDV
(41,053.746,17 SIT z DDV).
V.2.1.B.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 4/05, Ob-673/05 z dne 14. 1.
2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 41405-91/2003
Ob-11246/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: Vincenc Holc, univ.
dipl. inž., Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-358, faks
02/22-01-359, elektronska pošta: Vincenc.holc@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava dvoranskih
stolov pri prenovi dvorane Union v Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13 mio 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. Ob-16022/04: Masind
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Pongrac,
Marxsova ulica 3, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/234-65-80, faks 02/234-65-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,776.540 SIT;
najnižja ponudba 19,776.540 SIT, najvišja
ponudba 47,817.336 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:
9. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 3893, Ur. l. RS, št. 64 z dne 11. 6.
2004, Ob-16022/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Mestna občina Maribor
Št. 41405-91/2003
Ob-11247/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ul.
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-01-358, faks 02/22-01-359, elektronska pošta: Breda.petrovic@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 41405-196/2004.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega in potrošnega materiala za potrebe
Mestne uprave mestne občine Maribor,
krajevnih skupnosti in mestnih četrti v
letu 2005 in 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45 mio 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. Ob-31315/04: DZS, založništvo in trgovina, Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,021.783,68 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Mestna občina Maribor
Št. 11/2005
Ob-11271/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Vukelić Ružica, Vodnikova 1,
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3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/899-54-00,
faks 03/586-90-39, elektronska pošta: vukelic.ruzica@zd-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 09/04.
II.5) Kratek opis: potrošni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 65 mio 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:
Skupina medicinski material in razkužila:
1. Ponudnik št. 8: Kemofarmacija, d.d.,
Ljubljana,
2. Ponudnik št. 9: Combic, d.o.o., Podnanos;
Skupina sanitetni material:
1. Ponudnik št. 1: Profarmacon, d.o.o.,
Maribor,
2. Ponudnik št. 12: Sanolabor, d.d., Ljubljana;
Skupina RTG material:
1. Ponudnik št. 8: Kemofarmacija, d.d.,
Ljubljana,
2. Ponudnik št. 12: Sanolabor, d.d., Ljubljana;
Skupina laboratorijski material:
Podskupina A – hitri testi:
1. Ponudba št. 4: Dr. Gorkič, d.o.o., Logatec;
Podskupina B – Kemikalije:
1. Ponudnik št. 12: Sanolabor, d.d., Ljubljana;
Podskupina C – Steklo:
1. Ponudba št. 8: Kemofarmacija, d.d.,
Logatec;
Podskupina D – PVC papir:
1. Ponudnik št. 12: Sanolabor, d.d., Ljubljana;
Podskupna E – Stixi:
1. Ponudnik št. 2: Medis, d.o.o., Ljubljana,
2. Ponudnik št. 4: Dr. Gorkič, d.o.o., Logatec;
Podskupina F – Material za hematološki
analizator:
1. Ponudnik št. 8 Kemofarmacija, d.d.,
Ljubljana,
2. Ponudnik št. 12, Sanolabor, d.d., Ljubljana;
Podskupina G – Material za kapilarni in
venozni odvzem krvi in dodatna oprema:
1. Ponudba št. 4 Dr. Gorkič, d.o.o., Logatec
2. Ponudnik št. 8 Kemofarmacija, d.d.,
Ljubljana;
Podskupina H – Material za odvzem krvi
za aparat Sarsted:
1. Ponudnik št. 3: Mediline, d.o.o., Kamnik;
Podskupina I – Material za aparat za
sedimentacijo Alifax:
1. Ponudnik št. 6: Medias, d.o.o., Ljubljana;
Podskupina J – Originalni ABOT reagenti
za hematološki analizator CEL DIN 3700:
1. Ponudnik št. 2: Medis, d.o.o., Ljubljana,
2. Ponudnik št. 13: Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna;
Poskupina K:
Podskupina K I – Originalni DADE-BERING reagenti za biokemični analizator RXL
dimension:
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1. Ponudnik št. 8: Kemofarmacija, d.d.,
Ljubljana,
2. Ponudnik št. 2: Medis, d.o.o, Ljubljana;
Podskupina K II – Kontrole:
1. Ponudnik št. 2: Medis, d.o.o., Ljubljana,
2. Ponudnik št. 13: Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna;
Podskupina K III Kalibratorji:
1. Ponudnik št. 2: Medis, d.o.o., Ljubljana,
2. Ponudnik št. 13: Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna;
Podskupina K IV Kivete:
1. Ponudnik št. 2: Medis, d.o.o., Ljubljana,
2. Ponudnik št. 13. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna;
Podskupina K V – Elektroliti:
1. Ponudnik št. 2: Medis, d.o.o., Ljubljana,
2. Ponudnik št. 13: Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna;
Podskupina K VI Mednarodna kontrola:
1. Ponudnik št. 2: Medis, d.o.o., Ljubljana,
2. Ponudnik št. 12: Sanolabor, d.d., Ljubljana;
Podskupina L Reagenti za aparat dr.
Lang:
1. Ponudba št. 4: Dr. Gorkič, d.o.o., Logatec;
Podskupina M – Material za aparat za
vodo: ni prispela nobena ponudba;
Podskupina N Reagenti za hematološki
aparat ACT 5DIF:
1. Ponudba št. 8: Kemofarmacija, d.d.,
Ljubljana,
2. Ponudba št. 12: Sanolabor, d.d., Ljubljana.
Javno naročilo št. 09/04: Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Vukelić
Ružica, Vodnikova 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/899-54-00, faks 03/585-90-39,
elektronska pošta: vukelic.ruzica@zd-velenje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
cena: medicinski material in razkužila: najnižja ponudba: 15,647.046,10 SIT, najvišja
ponudba: 19,957.916,90 SIT; sanitetni material: najnižja ponudba: 6,441.154,20 SIT, najvišja ponudba: 8,174.752,70 SIT; RTG material: najnižja ponudba: 8,626.899 SIT, najvišja
ponudba: 10,781.159 SIT; laboratorijski material: hitri testi: najnižja ponudba: 2,534.926
SIT, najvišja ponudba: 7,874.010 SIT; kemikalije, najnižja ponudba: 364.694 SIT, najvišja ponudba: 513.541 SIT; steklo: najnižja
ponudba: 701.220 SIT, najvišja ponudba:
845.900 SIT; PVC-papir: najnižja ponudba:
319.973 SIT, najvišja ponudba: 1,178.768
SIT; stixi: najnižja ponudba: 1,742.080 SIT,
najvišja ponudba: 2,382.876 SIT; material
za hematološki analizator: najnižja ponudba:
1,376.695 SIT, najvišja ponudba: 1,445.728
SIT; mat za kapilarni in venozni odvzem krvi:
najnižja ponudba: 2,888.612 SIT, najvišja ponudba: 6,800.086 SIT; mat za odvzem krvi za
aparat sarsted: najnižja ponudba: 669.089
SIT, najvišja ponudba: 669.089 SIT; material za sr aparat alifax: najnižja ponudba:
288.000 SIT, najvišja ponudba: 288.000 SIT;
reagenti za hematološki aparat cel din: najnižja ponudba: 3,683.336 SIT, najvišja ponudba: 3,856.943 SIT; originalni dade be-
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ring reagenti: reagenti: najnižja ponudba:
9,360.161 SIT, najvišja ponudba: 9,504.301
SIT; kontrole: najnižja ponudba: 697.798 SIT,
najvišja ponudba: 854.137 SIT; kalibratorji:
najnižja ponudba: 193.261 SIT, najvišja ponudba: 194.979 SIT; kivete-raztopine: najnižja ponudba: 988.780 SIT, najvišja ponudba:
1,012.181 SIT; elektroliti: najnižja ponudba:
563.319 SIT, najvišja ponudba: 576.650 SIT;
mednarodna kontrola: najnižja ponudba:
32.749 SIT, najvišja ponudba: 497.663 SIT;
reagenti za aparat dr. lang: najnižja ponudba:
1,601.391 SIT, najvišja ponudba: 1,601.391
SIT; material za hematološki aparat ACT 5
DIF: najnižja ponudba: 336.998 SIT, najvišja
ponudba: 350.840 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: 09/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-34320/04 z dne 10. 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: 14. 4. 2005.
Zdravstveni dom Velenje

Gradnje
Ob-10707/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sevnica, kontaktna oseba: Marko Kovačič, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-00, faks 07/816-12-10,
elektronska pošta: obcina.sevnica@siol.net,
internetni naslov: www.obcina-sevnica.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,4.
II.5) Kratek opis: vodovod Primož –
I. faza.
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. MK-01: Gradnje d.o.o.,
kontaktna oseba: Povše Franc, Dol. Boštanj
138, 8293 Boštanj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 66,562.414 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.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 64 z dne 11. 6. 2004,
Ob-15657/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da, SAPARD.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 4. 2005.
Občina Sevnica
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6: specializirana
gradbena dela, povezana z vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo itd.).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba ročnih izkopov na
vodovodnem omrežju.
II.5) Kratek opis: opravljanje ročnih izkopov in zasipov jarkov pri vzdrževalnih
in intervencijskih delih na vodovodnem
omrežju; čiščenje rastja in grmovja okoli
vodovodnih objektov; pomožna dela pri
odpravljanju okvar ter intervencijskih delih na vodovodnem sistemu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno, odzivni
čas in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/2005: Zidarstvo in fasaderstvo Irfan Fetaj, s.p., kontaktna oseba:
Irfan Fetaj, Tavčarjeva ulica 49, 4000 Kranj,
Slovenija, tel. 040/640-756.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 25,800.000
SIT, najvišja ponudba 38,700.000 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:
16. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-2548/05 z dne 28. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 05-50181

Ob-11010/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, kontaktna oseba: Jure Vrhovec, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/72-20-100, faks 01/72-14-231,
elektronska pošta: jure.vrhovec@domzale.si,
internetni naslov: www.domzale.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: Nova Domžalska knjižnica v Mercatorjevem centru – dokončanje
prostorov.
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II.5) Kratek opis: dokončanje prostorov
knjižnice, ki bo obsegalo zaključna GOI
dela (tlaki, suhomontažne predelne stene, spuščeni stropovi, strojne in elektroinštalacije).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 170,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena (največ 95 točk),
2. obresti, po katerih je ponudnik pripravljen kreditirati odloženo plačilo (največ
5 točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 40510-9/04: Rima
d.o.o., kontaktna oseba: Meta Klančar, Cesta 30. avgusta 4, 1260 Ljubljana Polje, Slovenija, tel. 01/54-66-192, faks 01/54-66-185,
elektronska pošta: meta.klancar@rima.si,
internetni naslov: www.rima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 182,350.198,44 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: 40510-9/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 04-40910, Ob-36013/04 z dne
24. 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: 13. 4. 2005.
Občina Domžale
Ob-11014/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenije, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 111/G.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca gradbenih, obrtniških, elektro in strojno instalacijskih del pri ﬁnalizaciji pošte Dol
pri Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 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. 111/B: GD, Podjetje za
gradbeno dejavnost Hrastnik, d.o.o., kontaktna oseba: Marija Mastnak, Dolska cesta 9,
1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-220,
faks 03/56-43-315.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,903.503,62 SIT;
najnižja ponudba: 32,903.503,62 SIT, najvišja ponudba: 49,328.369,20 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 111/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-2/05 z dne 7. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 015-02-0009-1/2005-1
Ob-11086/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v
svojem imenu in v imenu in za račun Stanovanjskega skladu RS kot soinvestitorja.
I.2) Vrsta naročnika:oseba javnega prava.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
I.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 351-03-0002-1/2005-1.
II.5) Kratek opis: izvedba potrebne komunalne infrastrukture za ZN Center Dobrna ter izvedbo gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del ter zunanje ureditve za
objekte št. 3, 4 in 5, vključno s pripravo in
pridobitvijo celotne projektne in tehnične
dokumentacije novogradnje navedenih
poslovno stanovanjskih objektov v ZN
Center Dobrna, vključno z nakupom potrebnega zemljišča.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): cena A – nakup delno komunalno opremljenega stavbnega zemljišča:
70,409.231 SIT, cena B – izgradnja 14 neproﬁtnih stanovanj: 145,150.232 SIT, cena C
– izgradnja potrebne komunalne infrastrukture: 56,733.477 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najugodnejša
cena, reference in garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 351-03-0002-1/2005-1
– Izvedba potrebne komunalne infrastrukture za ZN Center Dobrna ter izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter
zunanje ureditve za objekte št. 3, 4 in 5,
vključno s pripravo in pridobitvijo celotne
projektne in tehnične dokumentacije novogradnje navedenih poslovno stanovanjskih
objektov v ZN Center Dobrna, vključno z nakupom potrebnega zemljišča: Vegrad d.d.,
Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-21-20, faks 03/896-22-33, internetni
naslov: www.vegrad.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti ponudbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najugodnejša ponudba: cena A –
nakup delno komunalno opremljenega stavbnega zemljišča: 73,417.085 SIT, cena B – izgradnja 14 neproﬁtnih stanovanj: 135,580.350
SIT, cena C – izgradnja potrebne komunalne
infrastrukture: 55,937.825 SIT; za naročnika
neugodna ponudba: cena A – nakup delno
komunalno opremljenega stavbnega zemljišča: 71,832.092 SIT, cena B – izgradnja 14
neproﬁtnih stanovanj: 142,948.797 SIT, cena
C – izgradnja potrebne komunalne infrastrukture: 56,200.483 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
351-03-0002-1/2005-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 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 25. 2. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ki je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Občina Dobrna

Storitve
Ob-10710/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontaktna oseba: Janez Vertačnik,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 478-93-18, faks 478-90-21, elektronska
pošta: miro.lozej@gov.si, internetni naslov:
http//www.gov.si/mkgp.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE rev.1.1 – K72.2
Software consultancy and supply.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 331/05.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje modulov
namenske programske opreme sistema
BAKHOS v letu 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,990.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 331/05: S&T Hermes Plus
d.d., kontaktna oseba: Sašo Markič, Šlandrova 2, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija,
tel. 589-51-00, faks 589-52-01, elektronska
pošta: sasa.markic@snt.si, internetni naslov: http://www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 45,990.000 SIT.
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: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 331/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2005.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 334/10-2005
Ob-10711/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 23. Ali se v primeru kategorij
storitev od 17 do 27 strinjate z objavo tega
obvestila: da.
II.5) Kratek opis: varovanje (ﬁzično varovanje, receptorska dela in obhodno varovanje objektov).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,000.000 SIT/leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 21/2004: Sintal d.d., kontaktna oseba: Bogomir Opeka, Litostrojska
c. 40, 1000 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-01-00, faks 01/513-01-09, elektronska pošta: komerciala@sintal.si, internetni
naslov: http://www.sintal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,366.300 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 132 z dne 10. 12. 2004,
Ob-33544/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 4. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 403-36/05
Ob-10713/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Saša
Stopar, Lokavec 197, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-34, faks 05/365-91-33,
elektronska pošta: obcina@ajdovscina.si,
internetni naslov: www.ajdovscina.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-36/05.
II.5) Kratek opis: javni razpis za izbiro
banke za dodeljevanje stanovanjskih kreditov s subvencionirano obrestno mero v
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Občini Ajdovščina ter kreditov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Ajdovščina in Občini Vipava.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– višino kreditne mase,
– višino nadomestila za vodenje kredita,
– stroške odobritve kredita.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-36/05 – stanovanjski krediti: Nova KBM d.d., podružnica Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-61-163, faks
05/36-62-028.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 244,755.000 SIT;
najnižja ponudba: 185,000.000 SIT, najvišja
ponudba: 244,755.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-36/05 – krediti za razvoj malega gospodarstva: Nova
KBM d.d., podružnica Ajdovščina, Goriška
cesta 25, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/36-61-163, faks 05/36-32-028.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,691.338 EUR;
najnižja ponudba: 517.000 EUR, najvišja
ponudba: 1,691.338 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-36/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 8 z dne 28. 1. 2005,
Ob-2545/05.
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. 4. 2005.
Občina Ajdovščina
Št. 285/2005
Ob-11050/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center Koper, kontaktna
oseba: Darja Pečič, Ulica 15. maja 8, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/62-62-852, faks
05/62-75-601, elektronska pošta: VdcKp@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: dobava prehrane (toplega obroka) za varovance VDC Koper
– razdeljeno v tri sklope:
1. sklop: dostava toplega obroka hrane
po »tabletnem« sistemu v enoporcijskih izotermičnih posodah na naslednje lokacije:
– Enota Izola, Obrtna ulica 13, Izola,
– Enota Koper I, Ulica 15. maja 8,
Koper,
– Enota Koper II, Kozlovičeva 31,
Koper,
– Enota Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 3,
Sežana;
2. sklop: priprava in postrežba ali samopostrežba toplega obroka hrane v prostorih
ponudnika (restavracija ali gostilna) za varovance:
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– Enote Portorož, Liminjanska 94a, Lucija;
3. sklop: priprava in postrežba ali samopostrežba toplega obroka hrane v prostorih
ponudnika (restavracija ali gostilna) za varovance:
– Enote Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica
15, Ilirska Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena toplega obroka,
2. možnost izbire različnih vrst toplih
obrokov (menujev).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
1. sklop: dostava toplega obroka hrane po
»tabletnem« sistemu v enoporcijskih izotermičnih posodah na naslednje lokacije Izola,
Koper, Sežana: Eurest d.o.o. Ljubljana, Likozarjeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena obroka 660,83 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
2. sklop: priprava in postrežba ali samopostrežba toplega obroka hrane v prostorih
ponudnika (restavracija ali gostilna) za varovance Enote Portorož: Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena obroka 660,83 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
3. sklop: priprava in postrežba ali samopostrežba toplega obroka hrane v prostorih
ponudnika (restavracija ali gostilna) za varovance Enote Ilirska Bistrica: Okrepčevalnica
Pri Korajžniku Kovačič Janez s.p., Rečica
10, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena obroka 646 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3019/05 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: 15. 4. 2005.
Varstveno delovni center Koper
Ob-11130/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Slovenska turistična organizacija, kontaktna
oseba: Mateja Tomin Vučkovič, Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-18-40, faks 01/589-15-41, elektronska pošta: Mateja.vuckovic@slovenia.info
nf ,
nfo
internetni naslov: www.slovenia.info
nf .
nfo
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 13.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 93900000.
II.5) Kratek opis: nadaljevanje tržno-komunikacijske akcije »Slovenija poživlja«
v letu 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT (brez DDV).
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,
– umetniški.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: nadaljevanje tržno-komunikacijske akcije »Slovenija poživlja« v
letu 2005: Imago d.o.o., marketinška agencija, kontaktna oseba: Miran Šircelj, Veselova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/426-35-15, faks 01/426-34-20, elektronska pošta: miran@imago.si, internetni naslov: www.imago.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena predvidoma 25,000.000
SIT (odvisno od dejanskih naročil naročnika).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Slovenska turistična organizacija
Št. 110-1/05
Ob-11133/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
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:
70.12.10.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00607.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pridobivanja objektov in zagotovitve nadomestne gradnje stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov Rušencem zaradi
gradnje AC Vrba-Črnivec (Peračica).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,140.000 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 stori-

tev: ZPKSU d.o.o., Grosuplje, Taborska 3,
1290 Grosuplje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,790.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00607.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 141/04 z dne 3. 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: 15. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-11134/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
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:
74.23.15.30-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00111.
II.5) Kratek opis: dokončna odmera AC
odseka Bič-Korenitka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,974.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V. Geodetske meritve Tomaž Skubic s.p.
Grosuplje+Geodeti d.o.o. Grosuplje, Adamičeva c. 2, 1290 Grosuplje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,329.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00111.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 38/04 z dne 16. 4. 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: 15. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/05
Ob-11143/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75,
faks 01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
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:
74.23.20.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00446.
II.5) Kratek opis: izdelava PGD, PZI rekonstrukcije viadukta Verd, odsek 0653
VA 0143 – levi in odsek 0053 VA 0144
– desni.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V. Gradis Biro za projektiranje d.o.o. Maribor + Ponting d.o.o. Maribor, Lavričeva 3,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00446.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 119/04 z dne 5. 11. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-11144/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
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:
70.12.10.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00476.
II.5) Kratek opis: storitve pridobivanja objektov in zagotovitve nadomestne
gradnje ali nadomestitev stanovanjskih,
poslovnih in drugih prostorov Rušencem

Št.

zaradi gradnje AC odseka Lenart-Sp. Senarska.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Dodoma d.o.o., Maribor, Partizanska 13A,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,343.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00476.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2005:
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2/05 z dne 7. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 11/2005
Ob-11270/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Vukelić Ružica, Vodnikova 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/899-54-00,
faks 03/586-90-39, elektronska pošta: ruzica.vukelic@zd-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: B1 KAT 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/05.
II.5) Kratek opis: zobotehnične storitve
– standardne in nadstandardne.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 40 mio 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:
Za izvedbo standardnih storitev so izbrani naslednji ponudniki:
1. Zobotehniški laboratorij Haida Knez,
s.p., Šmartno ob Paki 21, 3327 Šmartno
ob Paki,
2. Zasebni
zobotehnični
laboratorij Potočnik Suzana, Trg J. Lampreta 1,
3325 Šoštanj,
3. Zasebni zdravstveni delavec Božica
Junačko,Vodnikova 1, 3320 Velenje,
4. Zasebni zdravstveni delavec Horvat
Ingrid, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
5. Zasebni zobotehnični laboratorij Aničič
Stojiša, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
6. Zasebni zobni laboratorij Damjana
Špegel, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
7. Zasebni zobotehnični laboratorij, Alenka Šmon, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
8. Zasebni zobotehnični laboratorij, Tesovnik Jaroslava, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
9. Zasebni zobotehnični laboratorij Ivana
Navodnik, Vodnikova 1, 3320 Velenje.
Za izvedbo nadstandardnih storitev s področja metal keramičnih storitev:
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1. Zasebni zdravstveni delavec Božica
Junačko, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
2. Zasebni zobotehnični laboratorij, Alenka Šmon, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
3. Zasebni zobni laboratorij Damjana
Špegel, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
4. Zasebni zobotehnični laboratorij Aničič
Stojiša, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
5. Zasebni zdravstveni delavec Horvat
Ingrid,Vodnikova 1, 3320 Velenje,
6. Zasebni zobotehnični laboratorij Ivana
Navodnik, Vodnikova 1, 3320 Velenje.
Za področje vlitih baz:
1. Zasebni zobotehnični laboratorij Karl
Tajnšek, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
2. Zasebni
zobotehnični
laboratorij Potočnik Suzana, Trg J. Lampreta 1,
3325 Šoštanj.
Javno naročilo št. 01/05: Zdravstveni dom
Velenje, kontaktna oseba: Vukelić Ružica,
Vodnikova 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/899-54-00, faks 03/586-90-39, elektronska pošta: ruzica.vukelic@zd-velenje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: vrednost točke za
standardne storitve 390 SIT; metal keramični člen: 13.000 SIT; metal keramična prevleka: 13.000 SIT; vlita kovinaska baza: 20.971
SIT; zahtevnejša vlita baza: 26.214 SIT;
Najnižja ponudba: cena 390 SIT; najvišja ponudba: cena 415 SIT; metal keramični
člen: najnižja ponudba: 13.000 SIT, najvišja
ponudba: 16.000 SIT; metal keramična prevleka: najnižja ponudba: 13.000 SIT, najvišja
ponudba: 16.000 SIT; vlita kovinska baza:
najnižja ponudba: 20.971 SIT, najvišja ponudba: 23.000 SIT; zahtevnejša vlita baza:
najnižja ponudba: 26.214 SIT, najvišja ponudba: 32.512,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; št. 1, Ob-3422 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: 14. 4. 2005.
Zdravstveni dom Velenje

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 023843
Ob-11019/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
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Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 36 naba/04.
II.5) Kratek opis: nabava vodomerov za
hladno vodo za potrebe Javnega podjetja
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 175,000.000 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 36 naba/04: CMC Ekocon d.o.o., kontaktna oseba: Klemen Jurca,
IOC Zapolje – Logatec, SI-1370 Logatec,
Slovenija, tel. +386/(0)1/759-08-03, faks
+386/(0)1/759-08-01, elektronska pošta:
klemen.jurca@cmc-ekocon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 175,000.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 36 naba/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; št. 023094
Ob-34064/04 z dne 10. 12. 2005.
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: 15. 4. 2005.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 14/1670/2005
Ob-11108/05
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: Franci Žakelj, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-23-12, elektronska pošta: franci.zakelj@eles.si, internetni
naslov: www.eles.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: sklep št. 42/2005.
II.5) Kratek opis: dobava OLAP in RAC
licenc.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 42/2005: Sinfonika d.o.o.,
kontaktna oseba: Boris Mišetič, Motnica 7,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/588-71-42,
faks 01/588-71-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,525.816 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež 42%.
V.4.2) Javno naročilo št. 42/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): valuta 18,525.816 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
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:
7. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-22517/04
z dne 27. 8. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Storitve
Št. 023843
Ob-11018/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 16.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 4 odp/05.
II.5) Kratek opis: oddaja odpadkov s
klasiﬁkacijsko številko 19 0802 predelovalcu odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:

(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 4 odp/05: Ekoplan A d.o.o., kontaktna oseba: Predrag
Šinik, Dobriša vas 3c, SI-3301 Petrovče,
Slovenija, tel. +386/(0)3/714-00-40, faks
+386/(0)3/714-00-41, elektronska pošta: info@ekoplana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,120.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 4 odp/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 3. 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: 15. 4. 2005.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Periodično
informativno obvestilo,
ki se ne šteje za
povabilo k oddaji
ponudb
Blago
Ob-11444/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska d.d., kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-05, elektronska pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.2) Kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika oziroma njegove enote.
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Šifra NUTS: SI00B.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
31.68.00.00-6.
II.4) Vrsta in količina blaga/storitev: dobava elektomateriala (AL-FE vodniki, SN,
SKS in NN kabli, izolatorji, drogovniki,
jamborji, pocinkani trakovi in drug soroden material) in opreme (SN in NN odvodniki, VN in NN bloki, betonske in pločevinaste TP, ločilniki) za potrebe izgradnje
in vzdrževanja električnih omrežij.
Vrsta opreme in materiala ter količine so
okvirne (naročnik predvideva objavo postopka z okvirnim sporazumom):
– sklop 1: SN odvodniki prenapetosti:
361 kosov,
– sklop 2: NN odvodniki prenapetosti:
602 kosov,
– sklop 3: visokonapetnostni bloki:
12 kosov,
– sklop 4: nizkonapetnostni bloki:
22 kosov,
– sklop 5: montažne TP 20/04 kV z vgrajeno VN in NN opremo: 13 kosov,
– sklop 6: Al-Fe vodniki: 66.950 metrov,
– sklop 7: SN kabli: 62.910 metrov,
– sklop 8: 1 kV samonosilni nadzemni
kabelski snop: 63.600 metrov,
– sklop 9: NN kabli: 21.700 metrov,
– sklop 10: izolatorji: 3.410 kosov,
– sklop
11:
betonski
drogovniki:
276 kosov (par),
– sklop 12: jekleni predalčni stebri:
71 kosov,
– sklop 13: jekleni pocinkani trakovi:
8.800 metrov,
– sklop 14: ločilniki: 37 kosov.
II.6) Vrsta postopka za oddajo: omejeni.
II.7) Drugi podatki:
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-0.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 31.30.14.
2) Vrsta in obseg:
– odvodniki 20 kV: 287 kosov,
– odvodniki 10 kV: 74 kosov.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-0.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 31.30.14.
2) Vrsta in obseg: NN odvodniki prenapetosti za zunanjo montažo: 602 kosov.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-0; 31.68.21.00-1.
2) Vrsta in obseg:
– VN BLOK 4D+1T: 1 kos,
– VN BLOK 3D+1T: 2 kosa,
– VN BLOK 2D+1T: 9 kosov,
– VN BLOK 1D+1T: 3 kose.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-1; 31.68.21.00-1.
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2) Vrsta in obseg:
– NN BLOK – dovodna omara: 8 kosov,
– NN BLOK – izvodna omara: 10 kosov,
– NN BLOK – omara razsvetljave:
4 kose.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-0.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 45.21.43.
2) Vrsta in obseg:
– betonska TP: 11 kosov,
– pločevinasta TP: 2 kosa.
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-0.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 31.30.14.
2) Vrsta in obseg:
– Al – Fe vodnik 35/6: 14.300 m,
– Al – Fe vodnik 50/8: 11.700 m,
– Al – Fe vodnik 70/12: 10.900 m,
– Al – Fe vodnik 95/15: 4.800 m,
– Al – Fe vodnik 150/25: 25.250 m.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-0.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 31.30.14.
2) Vrsta in obseg:
– 20 kV kabli 150 mm2: 46500 m,
– 20 kV kabli 70 mm2: 2210 m,
– 20 kV samonosni kabli 95 mm2:
5000 m,
– 20 kV samonosni kabli 10 mm2:
9200 m.
Sklop št.: 8.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-0.
2) Vrsta in obseg:
– 1 kV samonosilni nadzemni kabelski
snop 2 x 16: 9.400 m,
– 1 kV samonosilni nadzemni kabelski
snop 4 x 16: 13.900 m,
– 1 kV samonosilni nadzemni kabelski
snop 5 x 16: 3.900 m,
– 1 kV samonosilni nadzemni kabelski
snop 3 x 35: 3.300 m,
– 1 kV samonosilni nadzemni kabelski
snop 3 x 70: 2.500 m,
– 1 kV samonosilni nadzemni kabelski
snop 3 x 35 + 71,5 + 2 x 16: 11.800 m,
– 1 kV samonosilni nadzemni kabelski
snop 3 x 70 + 71,5 + 2 x 16: 18.800 m.
Sklop št.: 9.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-0.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 31.30.14.
2) Vrsta in obseg:
– 1 kV kabli 4 x 16 Cu: 1.700 m,
– 1 kV kabli 4 x 16 Al: 5.200 m,
– 1 kV kabli 4 x 35 Al: 3.500 m,
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– 1 kV kabli 4 x 70 Al: 7.200 m,
– 1 kV kabli 4 x 150 Al: 4.100 m.
Sklop št.: 10.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-0.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 31.62.14.
2) Vrsta in obseg:
– izolatorji R125ET125N: 1012 kosov,
– izolatorji R125ET125L: 260 kosov,
– izolatorji podporni kompozitni L:
300 kosov,
– izolatorji podporni kompozitni N:
0 kosov,
– izolatorji U120BS: 880 kos,
– izolatorji kompozitni paličasti 0°:
519 kos,
– izolatorji kompozitni paličasti 90°:
159 kosov,
– izolatorji kompozit. pal. podaljš. 0°:
36 kosov,
– izolatorji kompozit. pal. podaljš. 90°:
39 kosov,
– izolatorji VHD 20: 180 kosov,
– izolatorji VHD 25: 25 kosov.
Sklop št.: 11.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-0.
2) Vrsta in obseg:
– drogovniki 10 kN: 110 kosov,
– drogovniki 15 kNm: 150 kosov,
– Riter klešče: 16 kosov.
Sklop št.: 12.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-0.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): 28.11.22.
2) Vrsta in obseg:
– nosilni jekleni stebri: 9 kosov,
– zatezni jekleni stebri: 12 kosov,
– zatezni jekleni stebri: 31 kosov,
– nosilni jekleni stebri: 8 kosov,
– zatezni jekleni stebri: 1 kos.
Sklop št.: 13.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-0.
2) Vrsta in obseg: Zn trak: 8800 m.
Sklop št.: 14.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.68.14.10-0, dopolnilni besednjak:
E037-1; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.68.20.00-0.
2) Vrsta in obseg:
– ločilnik 700: 15 kosov,
– ločilnik 1000: 12 kosov,
– ločilnik 500: 5 kosov,
– ločilnik 1000 VV: 5 kosov.
IV.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2/2005-B.
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: 11. 4. 2005.
Elektro Primorska d.d.
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Javni razpisi
Ob-11080/05
Sprememba roka predložitve in
odpiranja prijav
V javnem razpisu za soﬁnanciranje izdaje znanstvenih monograﬁj v letu 2005,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 30-31 z
dne 25. 3. 2005 (Ob-8101/05), se podaljša rok za predložitev prijav na 16. 5. 2005
do 12. ure. Kraj in način predložitve prijav
ostane nespremenjen. Kraj odpiranja prijav
ostane nespremenjen, prijave pa se bodo
odpirale dne 17. 5. 2005.
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik med 7. in 17. uro, do vključno 13. 5.
2005 in med 7. in 12. uro do 16. 5. 2005
na recepciji ARRS, Trg OF 13, in na spletni
strani agencije.
Vsi ostali pogoji razpisa ostanejo nespremenjeni.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Ob-11095/05
Na podlagi tretjega odstavka tretjega člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
(Ur. l. RS, št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02,
33/03, 42/04 in 8/05), v skladu s sprejetim
sklepom pod točko 3a, na 4. seji nadzornega sveta dne 14. 4. 2005, Ekološki sklad
Republike Slovenije, javni sklad, objavlja
spremembo javnega razpisa
Ekološkega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada za kreditiranje naložb
za zmanjšanje onesnaževanja zraka
in drugih okoljskih naložb občanov
31OB04A
Javni razpis Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št.
58/04), se spremeni tako, da se v 5. točki
(“5. rok in način prijave”) datum “31. 5. 2005”
nadomesti z datumom “31. 7. 2005”.
Ekološki sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 022-104/2005/2
Ob-11240/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Sprememb proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 130/03) Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03)
in 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04) in programa politike kakovosti za kmetijske pridelke oziroma živila ter
krmo za proračunsko leto 2005 objavljamo
javni razpis
za soﬁnanciranje uvajanja EU
preskusnih metod v živilih
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
2. Namen razpisa
S soﬁnanciranjem želimo spodbuditi
organizacije za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, da za potre-
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be uradne kontrole oziroma inšpekcijskega
nadzora uvedejo čim več preskusnih metod
po pravilih, sprejetih v EU. Na ta način želimo zagotavljati učinkovit in z EU primerljiv
nadzor.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje uvajanja EU preskusnih metod, opredeljenih v Uredbi Komisije (ES) številka
2091/2002 z dne 26. novembra 2002 o
spremembi Uredbe (ES) številka 2870/2000
o določitvi referenčnih metod Skupnosti za
analizo žganih pijač. Prav tako je predmet
soﬁnanciranja tudi uvajanje preskusnih metod po pravilih, ki so opredeljena v prilogi
Direktive Sveta (EGS) številka 85/591 z dne
20. decembra 1985 o uvedbi metod Skupnosti za vzorčenje in analize za spremljanje
in nadzor živil, namenjenih za prehrano ljudi,
za potrebe izvajanja nadzora nad uporabo
aditivov v posameznih vrstah živil, v skladu
s prilogami pravilnika o aditivih.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu: na razpis se lahko javijo organizacije za ugotavljanje skladnosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki imajo s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano vsaj eno določitev na osnovi
Zakona o kmetijstvu in bodo uvedle vsaj
štiri preskusne metode. Soﬁnanciranje postopkov uvedbe navedenih preskusnih metod iz 3. točke ne sme biti predmet preteklih
soﬁnanciranj.
5. Merila za izbor
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
programa oziroma projekta za soﬁnanciranje in določitev višine soﬁnanciranja bodo
uporabljena naslednja merila za ocenjevanje. Postopek za ocenjevanje posamezne
vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih:
– reference vlagatelja (akreditacijska listina po standardu SIST EN ISO/IEC 17025
za področje živil);
– sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih;
– odstotek soﬁnanciranja vlagatelja.
Natančnejša merila za vrednotenje, ugotovitev primernosti programa oziroma projekta za soﬁnanciranje in določitve višine
soﬁnanciranja so navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za soﬁnanciranje je
10 milijonov SIT. Višina soﬁnanciranja je
odvisna od števila vlog, vendar ne more preseči vrednosti 2 milijona SIT na posameznega vlagatelja, kar predstavlja 70% vseh
upravičenih stroškov projekta.
7. Obdobje za porabo sredstev in dokazila: soﬁnanciranje po tem razpisu se bo
končalo v ponedeljek, 24. oktobra 2005, to
je zadnji rok, do katerega morajo upravičenci na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano dostaviti poročilo in dokazila o
opravljenemu delu.
8. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v vložišče Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, najkasneje do vključno ponedeljka 16. maja 2005, do 10. ure, v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba: »Ne
odpiraj - prijava na razpis za soﬁnanciranje
uvajanja EU preskusnih metod v živilih«, na
hrbtni strani pa točen naslov vlagatelja.
9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog

Odpiranje prispelih vlog je javno in bo v
ponedeljek, 16. maja 2005, v sobi 643, na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, s pričetkom
ob 14.30.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
10. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo v sobi 601 Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (6. nadstropje). Razpisno dokumentacijo je možno tudi naročiti
na telefonsko številko 01/478-91-09.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko vlagatelji dobijo vsak delavnik med 9. in 12. uro pri Jani Frantar, tel.
01/478-91-78.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 604-04-19/2005
Ob-11117/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2004/2005 (Ur. l. RS št. 130/03),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
108/04), 32. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96) ter sklepa
Vlade Republike Slovenije o sprejemu Programa izobraževanja odraslih za leto 2005,
številka: 60302-1/2005/4 z dne 31. 3. 2005,
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana
javni razpis
za soﬁnanciranje izobraževanja odraslih
v letu 2005
I. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je soﬁnanciranje
izobraževalnih programov in infrastrukturnih
dejavnosti v izobraževanju odraslih.
A) Splošno izobraževanje odraslih:
1. Državljansko in splošno izobraževanje
za prebivalstvo s področja demokracije in
človekovih pravic.
2. Izobraževanje starejših odraslih.
3. Usposabljanje za uveljavljanje pravic
odraslih s posebnimi potrebami.
4. Usposabljanje za uveljavljanje posebnih pravic manjšin in Romov.
B) Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih:
1. Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja.
2. Prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki
se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 58,500.000 SIT.
III. Pogoji in merila za izbiro
Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni z javnim razpisom. Podrobnejša merila za izbiro prijaviteljev so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Na razpis za ﬁnanciranje se lahko prijavijo pravne in ﬁzične osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji za izobraževalno dejavnost, drugo izobraževanje. Prijavitelji morajo
priložiti fotokopijo izpisa iz sodnega registra,
ki ni starejši od šestih mesecev. Prijavitelji,
za katere vpis v sodni register ni predviden,
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priložijo temeljni akt, ki dokazuje dejavnost
izobraževanja.
1. Prijavitelji za izobraževalne programe
pod točkami A1, A2, A3 in A4 morajo prijavi
na razpis, če izobraževanja ne bodo izvajali
po izobraževalnih programih, ki jih je sprejel
za to pristojni organ, priložiti izobraževalni
program, ki ga nameravajo izvajati.
V izobraževalnem programu morajo biti
navedeni:
– ime programa,
– ciljne skupine oziroma pogoji za vključitev,
– cilji,
– predmetnik ali tematski sklopi oziroma
teme,
– podrobnejša vsebina,
– obseg izobraževanja v urah (teoretični
in praktični del),
– podatki o izvajalcih (ime in priimek,
stopnja in vrsta izobrazbe, reference),
– načini izvedbe (organizirano izobraževalno delo, medijsko podprte izobraževalne
oblike, zaokrožen cikel različnih krajših predavanj, javne tribune, učne delavnice ipd.),
– kraj izvedbe.
Pogoj za soﬁnanciranje pri teh programih
je, da traja program najmanj 25 ur.
2. Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti pod točkama B1 in B2 morajo prijavi na
razpis priložiti podroben načrt izvedbe, v
katerem morajo biti navedeni:
– cilji,
– vsebina,
– pričakovani rezultati,
– odgovorni nosilec ter izvajalci,
– terminski načrt.
Prijavitelji pod točko B1 morajo v načrtu
izvedbe dodatno navesti še:
– sodelujoče (pod)izvajalce TVU,
– načrtovane prireditve in druge akcije,
– ukrepe za usklajeno medijsko in vizualno promocijo,
– načine soﬁnanciranja.
Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo
upoštevalo morebitnih prijav javnih zavodov,
ki opravljajo razvojno in svetovalno delo v
vzgoji in izobraževanju, Zveze ljudskih univerz Slovenije in drugih javnih zavodov za
izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne programe in infrastrukturne dejavnosti,
ki jih (so)ﬁnancira na podlagi letnih načrtov
in neposrednih pogodb, prijav, povezanih z
izobraževanjem brezposelnih oseb in prijav, povezanih z izpopolnjevanjem in usposabljanjem strokovnih delavcev, ki delajo v
vzgoji in izobraževanju.
IV. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 20 dni po objavi
tega razpisa oziroma najkasneje do vključno, 12. 5. 2005.
Prijave na predpisanem obrazcu z vso
potrebno dokumentacijo morajo biti poslane priporočeno po pošti na Ministrstvo za
šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje
odraslih, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Prijave morajo biti poslane na naslov ministrstva na obrazcih za prijavo na razpis v
zaprti ovojnici z označenim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno označbo »Ne
odpiraj – vloga za Javni razpis za soﬁnanciranje izobraževanja odraslih v letu 2005«
na prednji strani ovojnice.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo vrnjene prijaviteljem neodprte.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo
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izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na
predpisanem obrazcu.
V. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa
V skladu z drugim odstavkom 184. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog
ne bo javno.
Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni
v 45 dneh po poteku prijavnega roka.
VI. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo
na pisno zahtevo oziroma osebno v tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih
Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38 v Ljubljani, v delovnem času pri
Marini Horvat, soba 204/II). Dostopna je
tudi na spletnih straneh: http://www.mszs.
si/slo/solstvo/javni
/
/javni
_razpisi.asp
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 162-158/2005
Ob-11248/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004
in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Pravilnika o
nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Ur. l. RS, št. 64/04), Sklepa Vlade
RS št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003
o potrditvi Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006, potrditve Enotnega
programskega dokumenta RS 2004-2006 s
strani Evropske Komisije v pismu komisarja
Michela Barniera z dne 18. 12. 2003, potrditve Programskega dopolnila k Enotnem
programskem dokumentu RS 2004-2006
na sestanku Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega programskega dokumenta
RS 2004-2006 z dne 10. 12. 2003, Uredbe
sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija
1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredbe (ES) št. 1784/1999 Evropskega
parlamenta in sveta z dne 12. julija 1999 o
Evropskem socialnem skladu, Uredbe komisije (ES) št. 438/2001 z dne 2. marca 2001 o
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov
upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v
okviru Strukturnih skladov, Uredbe komisije
(ES) št. 448/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede postopkov
izvajanja ﬁnančnih popravkov pri pomoči iz
Strukturnih skladov, Uredbe komisije (ES)
št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi
podrobnih pravil za izvedbo Uredbe sveta
(ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih soﬁnancirajo strukturni
skladi in umika Uredbo (ES) št. 1145/2003
ter v skladu z Uredbo o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04, 48/04
in 87/04) in s Pravilnikom o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 108/04) Ministrstvo za šolstvo
in šport, objavlja
javni razpis
za zbiranje in soﬁnanciranje programov
za profesionalni razvoj strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju
1. Razpisane aktivnosti bodo soﬁnancirane iz sredstev Evropskega socialnega
sklada.
2. Končni upravičenec sredstev: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
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3. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
a) Predmet javnega razpisa je zbiranje
in soﬁnanciranje izbranih programov za
profesionalni razvoj strokovnih delavcev v
skladu z 18. členom Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 64/04) za izvajanje v letih
2005 in 2006, ki se po vsebini uvrščajo v
3. ukrep – Vseživljenjsko učenje, znotraj
2. prednostne naloge – Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje, podaktivnost
2.3.1.1 – Izobraževanje izobraževalcev, v
okviru Enotnega programskega dokumenta
RS (2004–2006).
Prijavitelji lahko v okviru predmeta razpisa prijavijo programe na naslednje teme
znotraj navedenih tematskih sklopov:
A) Mentorstvo, vodenje in sodelovanje
– Mentorstvo študentu na pedagoški
praksi.
– Mentorstvo pripravniku v času pripravništva.
– Mentorstvo strokovnemu delavcu začetniku v prvem letu uvajanja v profesionalno delo.
– Mentorstvo učencem pri raziskovalnih,
seminarskih ter diplomskih nalogah in projektih.
– Učinkovito načrtovanje in vodenje lastnega vzgojno-izobraževalnega dela.
– Načrtovanje, izvajanje in evalvacija
vzgojno-izobraževalnega dela v sodelovanju z drugimi.
– Vodenje projektnih skupin.
– Usposabljanje za timsko delo.
– Timski pristop pri delu s posameznimi
učenci oziroma skupinami učencev.
– Sodelovanje s starši in socialnim okoljem.
– Sodelovanje med poklicnimi in strokovnimi šolami ter sfero dela.
– Povezovanje v regionalne, nacionalne
in mednarodne mreže.
B) Podpiranje strokovne avtonomije in
odgovornosti ter profesionalne in osebnostne rasti
– Usposabljanje za samoevalvacijo in
vrednotenje rezultatov lastnega dela.
– Usposabljanje za projektno delo.
– Usposabljanje za razvojno – raziskovalno delo.
– Usposabljanje za razvijanje prakse,
usmerjene v reševanje problemov.
– Načrtovanje lastnega profesionalnega
razvoja, prepoznavanje lastnih izobraževalnih potreb in doseganje lastnih izobraževalnih ciljev preko vseh oblik vseživljenjskega
učenja.
– Učinkovite metode in pristopi za spodbujanje osebne in strokovne rasti.
– Veščine javnega nastopanja.
– Programi za samoreﬂeksijo in supervizijo.
C) Usposabljanje za vseživljenjsko učenje
– Usposabljanje učencev za samostojno
pridobivanje znanja v procesu vseživljenjskega učenja (učenje učenja).
– Usposabljanje učencev za uporabo
različnih virov za učenje.
D) Aktivno državljanstvo, enake možnosti in preprečevanje socialne izključenosti
– Spoznavanje človekovih in otrokovih
pravic
– Aktivna vloga učencev v vzgojno-izobraževalnem procesu.
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– Vzgoja za strpnost in sprejemanje drugačnosti.
– Multikulturnost.
– Zmanjševanje osipa in socialne izključenosti.
– Novi načini vzgojno-izobraževalnega
dela z upoštevanjem socialne, kulturne in
etnične različnosti učencev.
– Vključevanje učencev s posebnimi potrebami.
– Učinkovita komunikacija s posamezniki
in skupinami učencev.
– Nenasilna komunikacija, razreševanje
konﬂiktov, preprečevanje nasilja, nediscipline in agresivnosti.
E) Spodbujanje zdravju in okolju prijaznega načina življenja
– Gibanje za zdravje.
– Zdravo prehranjevanje.
– Dejavniki tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih obolenj.
– Motnje prehranjevanja.
– Droge in zasvojenosti – strategije za
preprečevanje in obvladovanje problema.
– Preprečevanje samomorilnosti.
– Šola in duševno zdravje.
– Ohranjanje okolja za boljšo kvaliteto
življenja.
– Učenje v naravi za naravo.
– Okoljevarstveni projekti v vzgojno-izobraževalnem procesu.
F) Spodbujanje kreativnosti in inovativnosti učencev
– Celovito razvijanje kreativnosti učencev na vseh področjih umetnosti.
– Prepoznavanje in vzpodbujanje inovativnosti učencev.
G) Spodbujanje interesa za naravoslovje
– Problemsko orientiran pouk naravoslovja in matematike.
– Praktično in eksperimentalno delo pri
pouku naravoslovja.
– Poklicne možnosti naravoslovcev in
matematikov na raznolikih področjih.
– Uporaba sodobne učne tehnologije pri
pouku naravoslovja (računalniške simulacije).
H) Izobraževanje izobraževalcev v podjetjih
– Mentorstvo dijakom in vajencem na
praktičnem usposabljanju v delovnem procesu.
– Mentorstvo dijakom na delovni praksi.
– Mentorstvo odraslim udeležencem izobraževanja v podjetjih.
– Mentorstvo študentom višjih strokovnih šol pri praktičnem izobraževanju v podjetjih.
– Izobraževanje predavateljev – strokovnjakov iz podjetij.
Opomba:
Kadar bi bilo potrebno v tematskem sklopu ali temi zaporedoma navajati vse udeležence v vzgojno-izobraževalnem procesu,
t.j. otroci v predšolskem obdobju, učenci,
dijaki, vajenci, študentje višjih strokovnih šol
in odrasli, je uporabljeno skupno poimenovanje učenci.
Prijavljeni programi so lahko 8-urni,
16-urni ali 24-urni.
b) Namen razpisa je spodbuditi kakovost,
povečati število in dostopnost programov
usposabljanja, ki podpirajo profesionalni
razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju s pridobivanjem novih kompetenc
za družbo znanja in s tem večjemu številu
strokovnih delavcev omogočiti tovrstno izobraževanje. Razpis je namenjen krepitvi
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osveščenosti strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju in ponudnikov usposabljanj o
aktualnosti koncepta vseživljenjskega učenja in njegovi uporabnosti za profesionalni
razvoj strokovnih delavcev.
c) Osnovni cilji razpisa so:
– Znotraj sistema nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju zagotoviti kakovostne programe usposabljanja, ki podpirajo
njihov profesionalni razvoj s pridobivanjem
novih kompetenc za družbo znanja.
– Povečati dostopnost izobraževanj iz
prejšnje alinee na ta način, da se izvajalcem zagotovijo sredstva za izvajanje programov, s čimer se omogoči vključevanje
strokovnih delavcev v izobraževanje brez
plačila kotizacije.
– Zagotoviti regionalno razpršenost izvedb programov, ki omogoča udeležbo čimvečjemu številu strokovnih delavcev.
4. Pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpisu lahko kandidira:
– vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki se
ukvarja z razvojem, načrtovanjem, pripravo
in izvajanjem izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, in je registrirana za opravljanje
izobraževalne dejavnosti.
5. Pogoji in merila izbora prijavljenih programov
V postopku izbora med prijavljenimi programi bo ministrstvo upoštevalo izločitvene
pogoje oziroma izločitveno merilo ter merila
za ocenjevanje programov.
Izločitveni pogoji:
– Prijavitelj mora prijaviti programe za
izvajanje v letu 2005 in letu 2006. Programi,
ki ne bodo imeli načrtovanih izpeljav za obe
leti, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku izbora.
– Trajanje programa ne sme odstopati od
števila ur, ki so za programe za profesionalni razvoj strokovnih delavcev predpisane s
pravilnikom. Programi, ki ne bodo načrtovani kot 8, 16 ali 24-urni, ne bodo upoštevani
v nadaljnjem postopku izbora.
– Načrt ﬁnanciranja ene izpeljave prijavljenega programa ne sme izstopati iz okvirov najnižje in najvišje razpisane vrednosti
za eno izpeljavo programa (glej točko 6).
Programi, ki bodo izstopali iz teh okvirov,
ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku
izbora.
– Prijavitelj, ki prijavlja program znotraj
tematskega sklopa A na temo »Sodelovanje med poklicnimi in strokovnimi šolami
ter sfero dela«, program znotraj tematskega
sklopa E na temo »Okoljevarstveni projekti v
vzgojno-izobraževalnem procesu«, program
znotraj tematskega sklopa G ali program
znotraj tematskega sklopa H, mora imeti
za te programe sklenjen pisni dogovor o
sodelovanju (izjava o partnerstvu) pri izvedbi programa s podjetji, socialnimi partnerji
oziroma drugimi gospodarskimi subjekti v
lokalnem/regionalnem okolju.
Programi, ki ne bodo podprti z zagotovitvijo zahtevanega partnerstva, ne bodo
upoštevani v nadaljnjem postopku izbora.
Izločitveno merilo:
– Vsebina razpisanega programa mora biti
skladna z razpisano temo, vključno s skladnostjo oblik in metod dela s predvidenimi cilji.
Po tem kriteriju je program lahko ovrednoten z
največ 30 točkami. Programi, ki bodo ocenjeni
z manj kot 15 točkami, ne bodo upoštevani v
nadaljnjem postopku izbora.

Merila za ocenjevanje programov s pripadajočim številom točk:
– reference izvajalcev programa – največ 10 točk,
– uporaba aktivnih oblik in metod dela
– največ 10 točk,
– literatura in drugo gradivo za udeležence – največ 10 točk,
– reference prijavitelja – največ 15 točk
(od tega poznavanje nacionalnih strategij na
področju izobraževanja izobraževalcev, to je
vključenost prijavitelja v katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v šolskih
letih 2001/02, 2002/03 in 2003/04, največ
6 točk, ter poznavanje evropskih strategij
na področju izobraževanja izobraževalcev,
to so izkušnje prijavitelja s sodelovanjem v
mednarodnih razpisih, npr. Phare, Sokrates,
Leonardo da Vinci, Evropski strukturni skladi, največ 9 točk),
– uporaba sodobne učne tehnologije
– največ 10 točk,
– regionalna razpršenost načrtovanih izpeljav programov – največ 10 točk,
– načrt oglaševanja izpeljav programov
– največ 5 točk.
Največje možno število točk, s katerim
se lahko oceni posamezen program, je 100
točk.
6. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost za predmet razpisa je
85,000.000 SIT v letu 2005 in 105,000.000
SIT v letu 2006.
Pogoj za dodelitev navedene okvirne višine sredstev za leto 2006 je sprejetje proračuna RS za leto 2006 in v njem načrtovana
proračunska sredstva za namen tega razpisa, o čemer bosta izbrani izvajalec in ministrstvo sklenila poseben aneks k pogodbi.
Sredstva bodo črpana iz:
– integralnega proračuna, PP 4410 v okvirni višini 21,250.000 SIT v letu 2005,
– v letu 2006 pa glede na ﬁnančni načrt
predvidoma v okvirni višini 26,250.000 SIT,
– sredstev Evropskega socialnega sklada s PP 4423 v okvirni višini 63,750.000 SIT
v letu 2005,
– v letu 2006 pa glede na ﬁnančni načrt
predvidoma v okvirni višini 78,750.000 SIT.
Vrednost ene izpeljave posameznega
prijavljenega programa mora biti načrtovana v višini najmanj 300.000 SIT in ne več
kot 3,000.000 SIT.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcem za leto 2005, izplačalo v proračunskem letu 2005, sredstva, dodeljena za leto
2006, pa v proračunskem letu 2006.
8. Rok za izvedbo aktivnosti in izpeljavo
programov
Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti, ﬁnanciranih na podlagi tega razpisa, v
letu 2005 je datum sklenitve pogodbe, za zaključek izvajanja aktivnosti pa 15. 10. 2005.
Za aktivnosti, ki se bodo ﬁnancirale v
okviru sredstev, dodeljenih za leto 2006,
je predvideni rok začetka izvajanja 16. 10.
2005 in zaključek 15. 10. 2006.
9. Vsebina vloge
Prijavitelj se sme prijaviti samo z eno vlogo, lahko pa v vlogi prijavi več programov na
razpisane teme. V tem primeru se vloga šteje za popolno, če za vsakega od prijavljenih
programov v vlogi posebej priloži razpisne
obrazce, za katere je navedeno, da se prilagajo za vsak prijavljeni program.
Če se prijavitelj prijavi z večimi vlogami,
ministrstvo ne bo obravnavalo nobene od
prejetih vlog tega vlagatelja.
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Vloga na ta razpis mora biti oddana v
ﬁzični in v elektronski obliki. Vlogo, oddano
samo v ﬁzični oziroma samo v elektronski
obliki, bo ministrstvo zavrnilo.
Popolna vloga mora vsebovati:
a) Vloga, oddana v elektronski obliki,
mora vsebovati izpolnjene naslednje obrazce, ki so dosegljivi v programu Katis, na
spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in
šport, http://portal.mss.edus.si, pod povezavo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje:
– obrazec za prijavo (P-1/Katis),
– seznam
prijavljenih
programov
(P-3/Katis),
– pregled programa (P-4/Katis) – za vsak
prijavljen program,
– načrt ﬁnanciranja izvedbe programa z
vsemi izpeljavami v letu 2005 (P-6a/Katis)
– za vsak prijavljen program,
– načrt ﬁnanciranja izvedbe programa z
vsemi izpeljavami v letu 2006 (P-6b/Katis
– za vsak prijavljen program,
– načrt ﬁnanciranja vseh prijavljenih
programov z vsemi izpeljavami v letu 2005
(P-7a/Katis),
– načrt ﬁnanciranja vseh prijavljenih
programov z vsemi izpeljavami v letu 2006
(P-7b/Katis).
b) Vloga, oddana v ﬁzični obliki, mora
vsebovati:
– dokazilo o registraciji za opravljanje izobraževalne dejavnosti,
– poleg tega je potrebno priložiti natisnjene obrazce, navedene v točki a (izpise
iz programa Katis), opremljene s podpisom
pooblaščene osebe prijavitelja in žigom, in
še naslednje obrazce, ki so dosegljivi na
spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in
šport
http://www.mszs.si/slo/solstvo/jav/
/javni_razpis.asp, v okviru objavljene razpisne
dokumentacije:
– paraﬁran vzorec pogodbe,
– podatki o prijavitelju in njegovih aktivnostih za izvedbo prijavljenih programov
(P-2),
– podatki o prijavljenem programu
(P-5) – za vsak prijavljen program,
– izjava o partnerstvu, ki jo je potrebno priložiti za program, ki ga prijavitelj prijavlja znotraj tematskega sklopa A na temo
»Sodelovanje med poklicnimi in strokovnimi
šolami ter sfero dela«, za program znotraj
tematskega sklopa E na temo »Okoljevarstveni projekti v vzgojno-izobraževalnem
procesu«, za program znotraj tematskega
sklopa G ali za program znotraj tematskega
sklopa H,
– izjava o identičnosti podatkov.
Vsi obrazci morajo biti opremljeni s podpisom pooblaščene osebe prijavitelja in žigom.
10. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloge z zahtevano vsebino v ﬁzični obliki morajo biti poslane priporočeno po pošti
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti
poslane v zaprti ovojnici, označeni s polnim
nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno
oznako »Ne odpiraj – vloga za Javni razpis
za zbiranje in soﬁnanciranje programov za
profesionalni razvoj«.
Vloge z zahtevano vsebino v elektronski
obliki morajo biti oddane v programu Katis,
dosegljivem na naslovu http://portal.mss.
edus.si, pod povezavo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.
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Obravnavane bodo samo vloge, ki
bodo ustrezno označene in bodo, ne glede na način dostave, prispele:
– v ﬁzični obliki na zgoraj navedeni naslov ministrstva
– in v elektronski obliki na zgoraj navedeni elektronski naslov v programu Katis
– in to v obeh primerih najkasneje do
24. 5. 2005 do 14. ure.
11. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vloge bo po izteku roka za oddajo vlog
odprla komisija za odpiranje vlog. Odpiranje vlog, ki glede na pričakovano število
vlog ne bo javno, bo potekalo v prostorih
Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, in sicer tretji delovni dan po
izteku roka za oddajo vlog.
Vloge, za katere bo komisija ugotovila,
da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo obravnaval Programski svet
za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki bo v skladu s postavljenimi
merili ovrednotil posamezne programe.
Izbrani bodo programi z najvišjim zbranim številom točk do porabe celotnih razpisanih ﬁnančnih sredstev za posamezno
leto (posebej za leto 2005 in za leto 2006).
Prijavitelj je glede na razpoložljiva ﬁnančna sredstva za posamezno leto, zbrano
število točk in načrtovana ﬁnančna sredstva za izpeljavo programov lahko izbran
za ﬁnanciranje prijavljenih programov v
obeh letih ali le v enem letu.
12. Obveščanje o izidu: prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od izteka roka za oddajo vlog.
13. Preveritev utemeljenosti sklepa:
prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži pritožbo na Ministrstvo za
šolstvo in šport. V pritožbi mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni s sklepom.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpis.as
/
/javni_razpis.as
p, obrazci za oznako Katis pa na naslovu http://portal.mss.
edus.si, ali osebno med delovnim časom
v Službi za razvoj kadrov v šolstvu na
naslovu Kotnikova 38, 1. nadstropje pri
Mii Mikuž Čarman. Za dodatne informacije lahko pokličete Vereno Balažic na tel.
01/47-84-229.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 404-03-22/2005
Ob-11096/05
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02), Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 12/05) in Zakona o ratiﬁkaciji
Sporazuma o sodelovanju v znanosti in
tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (Ur. l. RS
– MP, št. 10/99), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
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javni razpis
za soﬁnanciranje
znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Italijansko
republiko v letih 2005 do 2008
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana. (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa: soﬁnanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in italijanskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne
projekte, in sicer krajše obiske do 10 dni in
daljše obiske do enega meseca.
3. Agencija bo soﬁnancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Italijanski
republiki;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za italijanske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do
10 dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 EUR mesečno v SIT protivrednosti za
italijanske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski – od enega meseca).
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 3 leta;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave v ﬁziki, matematiki, informatiki in telekomunikacijah, kemiji, vedah o življenju ter
vedah o zemlji in z njimi povezanih okoljskih
vedah;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije;
ter
izvajajo s strani agencije ﬁnancirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije ﬁnancirane oziroma
soﬁnancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v
okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir ﬁnanciranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 96/02);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in italijanski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način, ki ga
določita pristojni instituciji (ARRS in Ministrstvo za zunanje zadeve Italijanske republike – Ministero degli Affari Esteri. DGP. Uff.
V, Piazzale della Farnesina 1, 00194Roma,
Italia;alessandra.raffa@esteri.it).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
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celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(ARRS-MS-I-04/2005) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v
2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden
v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži
vodja raziskovalnega projekta na slovenski
strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– deﬁnicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-italija05-08@arrs.si.;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za soﬁnanciranje
Predlog izbora prijav za soﬁnanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za soﬁnanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-italijanski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje).
Sklep o izboru vlog za soﬁnanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-italijanskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija
vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 40,000.000 SIT.
Soﬁnanciranje v letih 2005 do 2008 je
vezano na sprejem proračuna za navedena
proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za soﬁnanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. marec 2006.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. marca 2006 do 1. marca 2009.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za soﬁnanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Italijansko republiko v letih 2005 do 2008«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-italija05-08@arrs.si.
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11. Rok za predložitev prijav je ponedeljek, 30. maj 2005, do 15. ure.
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na
vrsto prenosa te prijave, do vključno ponedeljka, 30. maja 2005, do 15. ure. Prve štiri
strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-italija05-08@arrs.si, do vključno ponedeljka do
15. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega
odbora, predvidoma oktobra 2005. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS objavljeni tudi na spletni strani agencije
(www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti pa
jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13,
Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: Marjetka.
Primožič@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-10855/05
Na podlagi Zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00), Odloka o ustanovitvi javnega sklada malega gospodarstva
Goriške (Uradne objave, št. 14/03) in Splošnih pogojev poslovanja v gospodarstvu in
Splošnih pogojev poslovanja v kmetijskem
sektorju (Uradni list RS, št. 41/04), objavlja
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
razpis neposrednih posojil
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Mestni
občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini
Kanal, Občini Miren-Kostanjevica in
Občini Šempeter-Vrtojba
I. Predmet razpisa: dolgoročna posojila
za ﬁnanciranje investicij.
II. Višina
razpisanih
sredstev:
320,000.000 SIT:
– za gospodarstvo: 250,000.000 SIT,
– za kmetijstvo: 70,000.000 SIT.
III. Upravičenci
Sredstva so namenjena za posojila ﬁzičnim in pravnim osebam, ki so posojilno sposobne in opravljajo gospodarske dejavnosti
na območju vseh petih občin ter ustrezajo
kriterijem za mala podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 milj. EUR
ali bilančna vsota manjša od 5 milj. EUR – v
tolarski protivrednosti).
Pogoj za pridobitev sredstev je, da ima
prosilec sedež podjetja na območju Mestne
občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine
Kanal, Občine Miren-Kostanjevica ali Občine Šempeter-Vrtojba ter da tudi investicija
poteka na območju teh občin. Samostojni
podjetniki in kmetje morajo imeti stalno bivališče na območju navedenih občin.
Do pridobitve sredstev niso upravičena
podjetja iz dejavnosti transporta, premogovništva, jeklarstva in ribištva.
Pri obravnavi upravičencev se upošteva
Zakon o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS,
št. 2/04).

IV. Nameni za katere se dodeljujejo
dolgoročna posojila:
področje gospodarstva:
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup licence, patenta in drugih pravic;
področje kmetijstva:
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup kmetijskega zemljišča za potrebe intenzivne kmetijske proizvodnje,
– nakup živali (prvi nakup živine in povečanje osnovne črede plemenske živine).
V. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. vsi investitorji morajo imeti med viri
ﬁnanciranja najmanj 30% lastnih sredstev,
2. prosilec lahko vloži vlogo za posojilo
v višini najmanj 1,000.000 SIT do največ
20,000.000 SIT,
3. znesek posojila se veže na srednji
tečaj Banke Slovenije za EVRO na dan
koriščenja,
4. letna obrestna mera je 0%,
5. rok odplačila:
– 5 let + 1 leto moratorija na odplačilo
glavnice – nakup opreme, patenta, licence, zemljišča, živali; adaptacija poslovnega prostora,
– 8 let + 1 leto moratorija na odplačilo
glavnice – nakup in gradnja poslovnega
prostora,
6. odplačevanje posojila bo polletno,
7. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila
posojila,
8. pred koriščenjem posojila bo prosilec posojilo ustrezno zavaroval z eno od
navedenih oblik zavarovanja (do 5 mio SIT
praviloma zavarovanje pri zavarovalnici,
nad 5 mio SIT hipoteka, bančna garancija
oziroma v izjemnih primerih tudi druge primerne oblike zavarovanja),
9. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih kreditov.
VI. Merila za ocenjevanje: Javni sklad
bo pri ocenjevanju upošteval naslednje
elemente: vsebina projekta, ekonomska
moč, inovativnost in sodobna tehnologija, energetsko varčna in čista proizvodnja
oziroma vpliv na okolje, število novo zaposlenih ter delež lastnih sredstev.
VII. Za pridobitev posojila je potrebna naslednja dokumentacija, ki jo prosilec
uredi po zaporedju od št. 1. do št. 4.:
1. prijavni obrazec (dobite na sedežu sklada ali na internet naslovu: www.
nova-gorica.si);
2. a) za investicije do 5 mio SIT:
vloga, ki vsebuje:
– opis dejavnosti,
– opis in predračunsko vrednost investicije,
– ﬁnančno konstrukcijo celotne investicije,
– znesek zaprošenih sredstev in namen porabe,
– pričakovane učinke investicije-tržna
analiza,
– plan prilivov in odlivov za dobo kreditiranja,
– število zaposlenih in planirane nove
zaposlitve;
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b) za investicije nad 5 mio SIT:
– poslovni načrt oziroma investicijski program.
3. dokazila o registraciji in ﬁnančnem poslovanju:
a) gospodarske družbe:
1. izpis sklepa o vpisu družbe v sodni register, ki ni starejši od enega meseca,
2. fotokopija obvestila o identiﬁkaciji in
razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt
(AJPES),
3. fotokopija zaključnega računa za preteklo leto (statistični podatki iz bilance stanja
in bilance uspeha),
4. popisni list dobljenih posojil,
5. podatki o poslovanju med letom (iz
bilance uspeha in bilance stanja),
6. poročilo BON 1, ki ga izda AJPES,
7. fotokopija podpisnega kartona pri banki;
b) samostojni podjetniki:
1. fotokopija priglasitvenega lista-(obrazec 1/1 in 1/2),
2. za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost, fotokopija obrtnega dovoljenja,
3. fotokopija obvestila o identiﬁkaciji in
razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt
(AJPES),
4 fotokopija davčne napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto s prilogami (bilanca stanja, bilanca
uspeha, popisni list dobljenih posojil),
5. zadnja odločba DURS-a o davku na
dohodek iz dejavnosti,
6. potrdilo o plačanih davkih;
c) kmetje:
1. pisno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
2. potrdilo DURS-a o katastrskem dohodku,
3. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
4. potrdilo o dohodku preko zadruge ali
druge organizacije,
5. izpis prometa na TRR po mesecih za
zadnjih 12 mesecev,
6. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti s strani banke ali HKS;
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali račun
ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje ali priglasitev del
ter (pred)račun investicije oziroma pogodba
z izvajalcem gradbenih del,
– pri nakupu patenta, licence in drugih
pravic kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu kmetijskega zemljišča kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu živali predračun,račun, kupoprodajna pogodba.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
VIII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. Vloge,
ki bodo prispele do zadnjega dne v tekočem mesecu in bodo popolne se bodo obravnavale v naslednjem mesecu. Uprava
sklada bo obravnavala popolne vloge enkrat
mesečno, razen v mesecu avgustu. Prosilci bodo o odločitvi Uprave sklada pismeno
obveščeni najkasneje v roku 8 dni od dneva
odločitve.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo prosilci na sedežu sklada oziroma po tel. 05/335-01-73 in 05/335-01-50.
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Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov:
Javni sklad malega gospodarstva Goriške,
Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, z oznako
“Razpis neposrednih posojil”.
Javni sklad malega gospodarstva
Goriške
Ob-10856/05
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov: Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev
oziroma gradbenih del): izgradnja nadomestnega prednapetega mostu čez Savo
Dolinko pri HE Moste s povezovalno cesto v območju mostu.
(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Moste, Moste 41, 4274 Žirovnica.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
vse skupaj.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe v oktobru 2005.
5. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Rudi Brinšek, univ. dipl. inž. gr., tel.
041/762-845, 01/4749-134, 01/4749-274,
faks 01/4749-272.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo za
razpisno dokumentacijo: znesek 30.000 SIT
(v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno
plačati na TRR št. 03106-1002519638 pri
SKB d.d. banki. Na virmanu mora biti navedeno » Most čez Savo Dolinko pri HE
Moste«.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 16. 5. 2005 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 16. 5. 2005, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba ﬁnančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
9. Pogoji ﬁnanciranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: /
10. Merila za ocenitev ponudb: cena, reference, rok izvedbe.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 4. 2005.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Št. 430-18/2005
Ob-10857/05
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00), 176. do 192.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 108/04), Statuta občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03), Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi
(Ur. l. RS, št. 52/04, 139/04) in Sklepa ko-
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misije za kmetijstvo o programu ﬁnančnih
intervencij za leto 2005, Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2005
Predmet javnega razpisa je:
I. Soﬁnanciranje umetnega osemenjevanja kopitarjev in parklarjev.
1. Višina sredstev: 3,500.000 SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih
obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID).
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 1, B obrazec – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2005, potrdilo/a
o osemenitvi (od 11. 11. 2004 do vključno
10. 11. 2005).
4. Višina soﬁnanciranja: 3.500 SIT/prvo
osemenitev živali. Sredstva se bodo izplačala upravičencem po zaključku javnega razpisa, na voljo pa bodo do porabe oziroma
do roka za oddajo naknadnih dokazil za
pravočasno prispele vloge.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah do 30. 9. 2005,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako „Ne odpiraj – Javni razpis
2005 – Kmetijstvo”. Rok za oddajo naknadnih dokazil za pravočasno prispele vloge je
10. 11. 2005.
II. Soﬁnanciranje pregledov molznih strojev in mlečnih zbiralnikov
1. Višina sredstev: 90.000 SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih
obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID) ter imajo najmanj
5 krav molznic.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 2, B obrazec – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2005 in račun o
opravljeni storitvi pregleda molznega stroja
ali mlečnega zbiralnika (od 11. 11. 2004 do
vključno 10. 11. 2005).
4. Višina soﬁnanciranja: do 70% upravičenih stroškov pregleda molznega stroja ali
mlečnega zbiralnika. Sredstva se bodo izplačala upravičencem po zaključku javnega
razpisa, na voljo pa bodo do porabe oziroma
do roka za oddajo naknadnih dokazil za pravočasne prispele vloge.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah do 30. 9. 2005,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako „Ne odpiraj – Javni razpis
2005 – Kmetijstvo”. Rok za oddajo naknadnih dokazil za pravočasno prispele vloge je
10. 11. 2005.
III. Soﬁnanciranje urejanja kmetijskih
zemljišč
1. Višina sredstev: 2,000.000 SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih
obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID).
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 3, B obrazec – osnovni podatki o
kmetijskem gospodarstvu za leto 2005, D
obrazec – zahtevek za pomoči na površino
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za leto 2005, predračun oziroma račun izvajalca zemeljskih del, predračuni oziroma
računi nakupa materialov in lokacijska informacija, kjer je to potrebno ter soglasje vseh
lastnikov, če se dela izvajajo tudi na drugih
parcelah, ki so last drugih lastnikov. Površina male agromelioracije znaša od 0,5 do
4,0 ha. Pred začetkom izvedbe je potreben
ogled na terenu.
4. Višina soﬁnanciranja: do 50% upravičenih stroškov investicije (zemeljska in
gradbena dela izvajalca, stroški materiala: kanalete, pesek, drenažne in betonske
cevi, ipd.), vendar največ do 500.000 SIT na
upravičenca na leto. Višina soﬁnanciranja za
več upravičencev skupnega zahtevka znaša
največ do 30% upravičenih stroškov celotne
investicije. Prednost do soﬁnanciranja imajo
upravičenci, ki še niso pridobili nepovratnih
sredstev iz tega naslova. Sredstva se bodo
izplačala upravičencem po zaključku javnega razpisa, na voljo pa bodo do porabe oziroma do roka za oddajo naknadnih dokazil
za pravočasno prispele vloge.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah do 30. 9. 2005,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako „Ne odpiraj – Javni razpis
2005 – Kmetijstvo”. Rok za oddajo naknadnih dokazil za pravočasno prispele vloge je
10. 11. 2005.
IV. Soﬁnanciranje postavitve novih čredinskih pašnikov
1. Višina sredstev: 1,500.000 SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih
obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID).
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 4, B obrazec – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2005, D obrazec
– zahtevek za pomoči na površino za leto
2005, pašni načrt, ki ga izdela kmetijsko
svetovalna služba, kopije računov nakupa
pašne opreme. Najmanjša površina postavitve novega pašnika znaša 0,5 ha, živina
pa se na pašniku že pase.
4. Višina soﬁnanciranja: do 30.000
SIT/ha s ﬁksno ograjo in do 20.000 SIT/ha s
premično ograjo. Sredstva se bodo izplačala
upravičencem po zaključku javnega razpisa,
na voljo pa bodo do porabe oziroma do roka
za oddajo naknadnih dokazil za pravočasno
prispele vloge.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah do 30. 9. 2005,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako „Ne odpiraj – Javni razpis
2005 – Kmetijstvo”. Rok za oddajo naknadnih dokazil za pravočasno prispele vloge je
10. 11. 2005.
V. Soﬁnanciranje izobraževanja kmetov
– pooblaščene institucije
1. Višina sredstev: 900.000 SIT.
2. Upravičenci: strokovne službe (kmetijska svetovalna služba, zavod za gozdove,
inštitut in drugi izvajalci izobraževanja ter delavnic), ki organizirajo izobraževanje in usposabljanje na podlagi izdelanega programa
izobraževanja in podpisane letne pogodbe.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 5, dokazilo o strokovni usposobljenosti,
če le tega ni, se odda letni program izobraževanja – ponudba, seznam udeležencev
na posameznih predavanjih, kopije plačanih
računov (najem dvorane, stroški predavatelja, ipd.)
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4. Višina soﬁnanciranja: do 100% stroškov storitev zunanjih predavateljev in najema prostorov, pisnih gradiv za udeležence,
izvajanja poizkusov, demonstracij, raziskav,
razstav in drugih strokovnih prireditev, do
40% upravičenih stroškov na ekskurzijo.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah do 30. 9. 2005,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako „Ne odpiraj – Javni razpis
2005 – Kmetijstvo”. Rok za oddajo naknadnih dokazil za pravočasno prispele vloge je
31. 12. 2005.
VI. Soﬁnanciranje izobraževanja kmetov
– ﬁzične osebe
1. Višina sredstev: 550.000 SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih
obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID).
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 6, potrdilo ali certiﬁkat o opravljenem
izobraževanju: preizkusi znanja iz varstva
rastlin, tečaji higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih
dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega
kmetovanja, usposabljanje za uvajanje in
uporabo sodobnih tehnologij, ostala strokovna izobraževanja (če le tega ni, se odda
letni program izobraževanja), kopije plačanih računov.
4. Višina soﬁnanciranja: do 50% stroškov
izobraževanja.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah do 30. 9. 2005,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako „Ne odpiraj – Javni razpis
2005 – Kmetijstvo”. Rok za oddajo naknadnih dokazil za pravočasno prispele vloge je
10. 11. 2005.
VII. Soﬁnanciranje delovanja strokovnih
društev, krožkov ali združenj
1. Višina sredstev: 1,550.000 SIT.
2. Upravičenci: registrirana društva oziroma združenja, krožki, ki opravljajo nepridobitno dejavnost s področja kmetijstva in
gozdarstva na območju Občine Zagorje ob
Savi in ne pridobivajo sredstev iz drugih
virov (državni proračun, nacionalne zveze,
ipd.). Prednost imajo društva, ki so registrirana v Občini Zagorje ob Savi.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 7, ﬁnančno ovrednoten program dela
po posameznih postavkah z obrazložitvijo
za tekoče leto in ﬁnančno poročilo o delu
društva v preteklem letu, potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno
na novo).
4. Višina soﬁnanciranja:
– za društva registrirana na območju Občine Zagorje ob Savi: do 50% upravičenih
stroškov,
– za društva, registrirana izven območja
Občine Zagorje ob Savi,
– za območje dveh občin – do 25% upravičenih stroškov,
– za območje treh ali več občin – do 20%
upravičenih stroškov.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah do 30. 9. 2005,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako „Ne odpiraj – Javni razpis
2005 – Kmetijstvo”. Rok za oddajo naknadnih dokazil za pravočasno prispele vloge je
31. 12. 2005.

Upravičenci do prejema sredstev iz naslovov javnega razpisa morajo vložiti vlogo –
ustrezne obrazce s predpisanimi prilogami,
ki so navedene na samih obrazcih oziroma
razpisni dokumentaciji. Upravičenci lahko
v eni vlogi vložijo več obrazcev naenkrat.
Kolikor se na posameznih vlogah določene
priloge podvajajo, je dovolj le ena.
Rok, do katerega morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev: vloge na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi prilogami
morajo biti oddane v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi ali poslane po
pošti in opremljene z naslovom pošiljatelja na
naslov: Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za
družbene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Rok za
oddajo vlog prične teči naslednji dan od te
objave in se zaključi najkasneje do 30. 9.
2005. Rok za oddajo naknadnih dokazil o
plačilu posameznih računov, situacij, dovoljenj, ipd. za pravočasno prispele vloge, velja
do 10. 11. 2005 za vse ukrepe, z izjemo ukrepov pod točkama V. in VII. (31. 12. 2005).
Obravnava vlog: pravočasno prispele in
pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala razpisna komisija, ki
jo imenuje župan. Odpiranje vlog za vse
namene bo praviloma v prvi polovici meseca
za vloge, prispele v predhodnem mesecu.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele
oziroma neustrezno opremljene vloge bodo
zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 5
dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 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 po zaključku roka za oddajo naknadnih
dokazil. Upravičenci bodo o izboru obveščeni
s sklepom in hkrati pozvani 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 razpisa.
Kolikor bo na posameznih postavkah prispelo premalo vlog oziroma zahtevkov, bodo
prosta sredstva prenešena na postavke, kjer
je večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V primeru dodatnih sredstev odobrenih z rebalansom občinskega proračuna, se
bodo le-ta namenila soﬁnanciranju umetnega
osemenjevanja kopitarjev in parklarjev.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in obrazce za posamezne namene javnega razpisa, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na Občini Zagorje ob Savi, v sprejemni
pisarni in vložišču, ob ponedeljkih, torkih in
četrtkih od 7.30 do 15. ure, ob sredah od
7.30 do 17. ure, ob petkih od 7.30 do 13.
ure ter na spletni strani http://www.zagorje.
si (pod rubriko Obrazci).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite na Občini Zagorje ob Savi, Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo, pisarni št. 211, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi ali na tel. 03/56-55-713, kontaktna oseba je Damir Kozolič.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 032-12/05
Ob-10863/05
Občinski svet občine Tišina, objavlja na
podlagi 4. člena Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina (v
nadaljevanju: pravilnik) in sklepa občinskega sveta iz 19. seje, dne 8. 4. 2005
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javni razpis
o uvedbi ukrepov za pospeševanje
in razvoj kmetijstva v Občini Tišina
v letu 2005
1. člen
(predmet javnega razpisa)
Predmet razpisa je dodelitev dotacij v
kmetijstvu iz II. poglavja pravilnika za ohranjanje in razvoj kmetijstvu v letu 2005.
Za ukrepe v kmetijstvu so v proračunu Občine Tišina za leto 2005 predvidena
skupna sredstva v višini 6,415.017 SIT.
Dotacije v kmetijstvu
2. člen
(ukrepi kmetijskih spodbud)
Za uresničevanje ciljev pospeševanja in
razvoja kmetijstva v Občini Tišina se sredstva preko dotacij dodelijo za naslednje
ukrepe:
– izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje,
– spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel,
– spodbujanje pokritosti tal v poletnih
mesecih s strniščnimi dosevki,
– izboljšanja strukture tal ter zmanjšanje
kislosti tal – apnenje tal,
– izboljšanje in posodobitev mlekovodov,
molzišč in pripadajoče hladilne tehnike,
– zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu – zavarovanje kmetijskih
posevkov in plodov.
3. člen
(splošni pogoji)
Pri uveljavljanju subvencij se upoštevajo
računi in ostala dokazila za nabave v letu
2005.
Upravičenci, morajo za ukrepe za katere
uveljavljajo dotacijo podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz
državnega proračuna ali mednarodnih virov
oziroma koliko sredstev so iz teh virov za
posamezen namen že prejeli. Izjava je sestavni del vloge.
Upravičenci so ﬁzične osebe – kmetje s
stalnim bivališčem v Občini Tišina, za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Tišina
in strokovne službe, društva in njihove zveze, krožki, združenja, ki delujejo v Občini
Tišina na področju kmetijstva.
4. člen
(umetno osemenjevanje)
Ukrep: izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,200.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 2.500
SIT/osemenitev za krave in telice; 1.000
SIT/osemenitev za svinje; vendar ne več
kot 50% stroškov umetnega osemenjevanja (in ne več kot 50% stroškov za nabavo
semena kvalitetnih plemenjakov za kmete,
ki imajo koncesijo).
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
ﬁzične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun za umetno osemenjevanje pooblaščene organizacije.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 1. 12.
2005.
5. člen
(spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel)
Ukrep: spodbujanje razvoja čebelarstva
in zdravstvene zaščite čebel
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Skupni predvideni znesek za ukrep:
400.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 800 SIT/panj;
vendar ne več kot 50% stroškov zdravljenja
čebeljih družin.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
čebelarska društva, ki predložijo naslednjo
dokumentacijo:
– vlogo,
– poročilo o izvedenih ukrepih v letu 2004
– po programu zdravstvene preventive,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov z navedbo števila
panjev.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 1. 12.
2005.
6. člen
(spodbujanje pokritosti tal v poletnih
mesecih s strniščnimi dosevki)
Ukrep: pokritosti tal v poletnih mesecih s
strniščnimi dosevki.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
300.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: do 20% stroškov od vrednosti semena, vendar največ
20.000 SIT/kmetijo letno.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
ﬁzične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun iz katerega je razvidno, da gre
za nakup semena oljne redkve, bele gorjušice in facelije različnih sort.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 1. 12.
2005.
7. člen
(izboljšanje strukture in teksture tal ter
zmanjšanje kislosti tal – apnjenje tal)
Ukrep: izboljšanje strukture in teksture
tal ter zmanjšanje kislosti tal – apnenje tal in
sejanje strniščnih posevkov za podor.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,100.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 20% stroškov
apnenca in 30% stroškov saturacijskega
mulja, vendar največ 30.000 SIT/kmetijo
letno.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
ﬁzične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun za nakup apnenca oziroma račun za nakup saturacijskega mulja.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 1. 12.
2005.
8. člen
(subvencioniranje za izboljšanje in
posodobitev mlekovodov,molzišč in pripadajoče hladilne tehnike ter pripadajoče
opreme)
Ukrep: izboljšanje in posodobitev mlekovodov, molzišč in pripadajoče hladilne tehnike in zadostiti višjim potrebam po kvaliteti
mleka.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
200.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: do 30% (brez
DDV) upravičenih stroškov investicije, in sicer za nakup opreme, materiala ter gradbena in obrtniška dela, vendar največ 50.000
SIT/kmetijo letno.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
ﬁzične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– izjavo, da upravičenec ni pridobil že od
države ﬁnančne pomoči iz tega naslova,
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– račun za nakup strojev, naprav in
opreme, materiala ter gradbena in obrtniška dela.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 1. 12.
2005.
9. člen
(zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu)
Ukrep: zavarovanje proti elementarnim
nesrečam v kmetijstvu.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
800.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 20% zavarovalne premije; na podlagi sklenjenih pogodb
z zavarovalnicami.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
ﬁzične osebe neposredno ali ﬁzične osebe posredno preko zavarovalnic s katerimi
občina sklene pogodbo o subvencioniranju
zavarovalne premije (za subvencionirani del
premije izstavi zavarovalnica občini račun).
a) Če so upravičenci ﬁzične osebe neposredno, predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– račun ali potrdilo o plačilu zavarovalne
premije,
– zemljiško knjižni izpisek.
b) če subvencijo uveljavljajo ﬁzične osebe posredno preko zavarovalnice, zavarovalnica predloži naslednjo dokumentacijo:
– sklenjena pogodba z občino,
– račun za subvencioniran del premije za
tekoče leto (ki ga plača občina),
– seznam upravičencev s podatki o zavarovancih, zavarovanih kmetijskih površinah ter višini premije.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 1. 12.
2005.
10. člen
Vloge z zahtevanimi dokazili in prilogami
se oddajo na Občini Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina.
Občina Tišina
Št. 41404-34/2005
Ob-10864/05
Na podlagi 2. člena Pravilnika o soﬁnanciranju mladinskih programov v Občini
Kamnik (Ur. l. RS, št. 57/03) župan Občine
Kamnik, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje mladinskih programov
v Občini Kamnik za leto 2005
1. Občina Kamnik bo soﬁnancirala programe, ki izpolnjujejo formalna in vsebinska
pravila iz razpisne dokumentacije, in so namenjeni mladim v starosti od 14 do 29 let.
2. Na razpisu lahko kandidirajo: neproﬁtne mladinske organizacije in skupine mladih.
3. Obseg razpoložljivih sredstev: 2 milijona SIT.
4. Razpisna dokumentacija z obrazci je
na razpolago na spletni strani Občine Kamnik ter na Oddelku za družbene dejavnosti
(Glavni trg 24, Kamnik), soba št. 51, v času
uradnih ur, in sicer od datuma objave razpisa.
5. Rok za prijavo na razpis je do 28. 5.
2005, do 10. ure.
6. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih
programov in projektov bo župan za leto
2005 sklenil pogodbe o soﬁnanciranju.
7. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za
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družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, v zaprti kuverti s pripisom »javni
razpis – soﬁnanciranje mladinskih programov v Občini Kamnik za leto 2005 – ne
odpiraj!«.
8. Več
informacij
lahko
dobite:
01/83-18-142 (Dobran Juričan).
Občina Kamnik
Št. 061-01/2003
Ob-10869/05
Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 21. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 108/04), Odloka o proračunu občine
Šmartno pri Litiji, za leto 2005 (Ur. l. RS, št.
139/04) in Pravilnika o soﬁnanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji (Ur. l. RS, št.
31/05) objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2005
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
soﬁnanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno
pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno
pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in
neproﬁtne organizacije, društva ter združenja,
ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane
Občine Šmartno pri Litiji;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo načrtovanih programov.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji
prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja Občine Litija in v koliki meri je program oziroma
projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor
– ocena kvalitete in realnosti programa,
jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in
namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in ﬁnančna
konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in
oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj
časa oziroma se program izvaja na območju
občine že daljše časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša
2,000.000 SIT kot določa Odlok o proraču-
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nu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005, v
skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila na naslednja področja:
a) humanitarni programi
b) zdravstveni programi
c) socialni programi.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2005
za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 31. 5. 2005 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Šmartno pri
Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
ali osebno v tajništvu Občine do 31. 5. 2005
do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – soﬁnanciranje humanitarnih programov 2005«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k
dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni
po prejemu poziva pozvani predlagatelji ne
bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju
predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 6) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini
Šmartno pri Litiji, soba 6, tel. 01/89-62-770,
e-mail: karmen.sadar@smartno
karmen.sadar@smartno-litija.si.
litija.s
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 31300-0002/2005-1
Ob-11021/05
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje (Uradni list RS,
št. 63/03, 132/04) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje v letu 2005
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje
v letu 2005.
II. Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču
vložila zahtevo za vpis v sodni register.

Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev
za upravljanje posameznih shem državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno
upoštevajo.
Za sredstva lahko zaprosijo prosilci s
sedežem, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Kozje ali prosilci, ki
nimajo sedeža na območju Občine Kozje,
nameravajo pa zaprošena sredstva vložiti v
investicije na območju Občine Kozje.
Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v
likvidacijskem postopku.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za soﬁnanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2005 znaša 3,000.000 SIT.
IV. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– kreditiranje malega gospodarstva,
– pospeševanje odpiranja novih delovnih
mest,
– promocija izdelkov in storitev in svetovalne storitve.
Sredstva za kreditiranje malega gospodarstva se bodo dodelila na podlagi javnega
razpisa, ki ga bo objavila Razvojna agencija
Sotla.
Vsebina prijave po posameznih ukrepih
je določena v razpisni dokumentaciji.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoji in merila
za dodelitev proračunskih sredstev so določeni v Pravilniku o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Kozje.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Javni razpis se zaključi 30. 10. 2005.
Vloge se bodo sprejemale do porabe proračunskih sredstev po zaporedju predložitve
popolnih vlog, vendar najkasneje do 30. 10.
2005. Vse vloge, ki bodo posredovane po
tem roku, se bodo s sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli
v času od 31. 10. 2004 do 30. 10. 2005.
Prijave je treba poslati z oznako »Javni
razpis: Soﬁnanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2005« na naslov: Občina
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpiral Odbor za gospodarstvo in razvoj. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo
sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju razvoja
malega gospodarstva v Občini Kozje za leto
2005. Pogodba bo sklenjena v roku 30 dni
po sprejemu sklepa župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa na občinskem uradu občine.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani pri Andreji Reher,
tel. 800-14-14.
Občina Kozje
Št. 32000-0001/2005-1
Ob-11022/05
Na podlagi 7. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
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Kozje (Uradni list RS, št. 113/03) objavlja
Občina Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za
ukrepe ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Kozje v letu 2005
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za ukrepe ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Kozje v letu 2005.
II. Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:
– ﬁzične osebe s stalnim prebivališčem
v Občini Kozje, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo,
– društva in druga združenja s področja kmetijstva, ki imajo sedež v občini, ter
društva in združenja, ki nimajo sedeža v
občini, združujejo pa tudi člane z območja
Občine Kozje.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za soﬁnanciranje kmetijskih ukrepov v letu
2005 znaša 9,300.000 SIT.
IV. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– soﬁnanciranje umetnega osemenjevanja govejih plemenic,
– regresiranje zavarovanja plemenske
živine,
– soﬁnanciranje ureditve gnojišč in greznic,
– integrirana pridelava in ekološko kmetovanje,
– analiza zemlje,
– analiza krme, listov plodov in testiranje
škropilnih naprav,
– programi izobraževanja kmetov,
– soﬁnanciranje delovanja društev in njihovih programov,
– soﬁnanciranje mlekovodov,
– soﬁnanciranje CRPOV,
– zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu,
– ﬁnanciranje strojne ure za dosejavanje
travne ruše.
Vsebina prijave po posameznih ukrepih
je določena v razpisni dokumentaciji.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna. Pogoji in
merila za dodelitev proračunskih sredstev
so določeni v Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kozje.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Javni razpis se zaključi 30. 10. 2005.
Vloge se bodo sprejemale do porabe proračunskih sredstev po zaporedju predložitve
popolnih vlog, vendar najkasneje do 30. 10.
2005. Vse vloge, ki bodo posredovane po
tem roku, se bodo s sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli
v času od 31. 10. 2004 do 30. 10. 2005.
Prijave je treba poslati z oznako »Javni
razpis: Soﬁnanciranje kmetijskih ukrepov v
letu 2005« na naslov: Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala Komisija za kmetijstvo. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju kmetijskih
ukrepov v Občini Kozje za leto 2005. Pogod-
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ba bo sklenjena v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa na občinskem uradu občine.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani pri Andreji Reher,
tel. 800-14-14.
Občina Kozje
Št. 348-04/05-23
Ob-11109/05
Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje programov organizacij
in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti objavlja za leto 2005
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov organizacij in društev
na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik
soﬁnancirala iz občinskega proračuna
za leto 2005
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je soﬁnanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina soﬁnanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje
ﬁnančnih sredstev za izvajanje neproﬁtne
in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju humanitarno-socialnih dejavnosti, ki
ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo
in zagotavljajo pa speciﬁčne socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in
zvez (v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev ﬁnančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih
programskih nalog izvajalcem zagotavlja
Občina Vojnik iz sredstev proračuna.
Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so
namenjena za soﬁnanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci
izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost),
– investicij v prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini ali izvajajo
dejavnost na območju občine oziroma ne
glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Vojnik;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da vsako leto Odboru za družbene
dejavnosti Občine Vojnik redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpisa je 1,350.000 SIT.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in
programov ter za dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za soﬁnanciranje programov je natančen opis programa, poročilo o
porabljenih sredstvih za leto 2004 in število
občanov Občine Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega bo komisija pri izboru
programov in projektov za soﬁnanciranje
upošteva naslednje kriterije:
– program je usmerjen v preprečevanje,
lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov
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oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik,
– program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko
telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje),
– reference izvajalca – program se izvaja že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let
uspešno deluje na območju občine,
– realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega
cilja,
– program je namenjen pomoči družinam
in posameznikom izven organizacije,
– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico,
– program dopolnjuje dejavnosti javnih
zavodov oziroma vsebuje elemente javnih
služb s področja socialnega varstva,
– sodelovanje prostovoljcev o izvajanju
programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja).
Za izpolnjevanje posameznega pogoja
se dodeli programu do 10 točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk,
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci,
ki so občani Občine Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba
je v posebnem interesu občine, se lahko
dodatno točkuje v višini do 40% doseženih
točk oziroma z največ 60 točkami.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za
programe morajo biti porabljena v letu
2005.
7. Razpisni rok: rok za zbiranje prijav je
do vključno 20. 5. 2005 do 12. ure na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ul. 8, 3212
Vojnik. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti
oddane s priporočeno pošiljko najpozneje
20. 5. 2005.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so
navedeni v tem razpisu,
– poročilo porabe sredstev za leto
2004,
– natančen opis programov in
– plan dela za leto 2005.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis socialno-humanitarne dejavnosti 2005«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v roku osmih dni po roku
za oddajo prijav, v prostorih Občine Vojnik.
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor
za družbene dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po
končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o soﬁnanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti v 10 dneh po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z razpisom:
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zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi z razpisom v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti
Urški Čretnik, tel. 78-00-623 in 78-00-620,
e-mail: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.
Občina Vojnik
Št. 350-04/05-23
Ob-11110/05
Občina Vojnik na podlagi 10. člena Zakona
o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), 7. člena Pravilnika o soﬁnanciranju športa v Občini Vojnik (Ur.
l. RS, št. 51/04) in Letnega programa športa
Občine Vojnik za leto 2005, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa, ki jih bo Občina
Vojnik soﬁnancirala iz občinskega
proračuna za leto 2005
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje naslednjih programov:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
3. Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
4. Kakovostni šport,
5. Druge dejavnosti:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– medobčinske in občinske športne prireditve,
– delovanje športnih društev in športnih
zvez na ravni Občine Vojnik.
2. Pogoji za pridobitev sredstev za soﬁnanciranje športnih programov
Nosilci in izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vojnik ali so registrirane izključno na regijskem nivoju in
vključujejo tudi občane Občine Vojnik,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo ter
– so registrirani najmanj eno leto.
3. Upravičenci
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem na območju Občine Vojnik,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa s sedežem na območju Občine Vojnik,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja v Občini Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 8.800.000
SIT.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po
objavi razpisa interesenti pridobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so
navedeni v tem javnem razpisu,
– natančen opis programov s seznamom
udeležencev, krajem izvajanja programov in
urnikom vadbe,
– program mora biti ﬁnančno ovrednoten
s planom stroškov in navedeni morajo biti
viri soﬁnanciranja,
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– društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove morajo ob prijavi na
razpis priložiti potrdilo o registraciji za opravljanje športne dejavnosti.
6. Rok in način prijave na razpis
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova
8, 3212 Vojnik najkasneje do 20. 5. 2005.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
12. ure oddana v tajništvu občine.
Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik
s pripisom: »Ne odpiraj: javni razpis – šport
2005«.
7. Postopek obravnave prijav
Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, ki jo imenuje župan. Izbrane programe bomo soﬁnancirali na podlagi kriterijev
in meril Pravilnika o soﬁnanciranju športa v
Občini Vojnik.
Nepravočasno vloženih vlog ne bomo
obravnavali.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci
sklenila pogodbo v desetih dneh po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene
dejavnosti.
8. Informacije
Odbor za družbene dejavnosti priporoča,
da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa v času uradnih ur obrnejo na svetovalko
za družbene dejavnosti, Urško Čretnik, tel.
780-06-23 in 780-06-20, e-mail: druzbene.
dejavnosti@vojnik.si oziroma se udeležijo
javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale na sedežu Občine Vojnik, 11. 5. 2005 ob 15. uri.
Odbor za družbene dejavnosti pa poziva
tudi športnike posameznike, ki so usmerjeni
v kakovostni in vrhunski šport in imajo stalno
prebivališče v Občini Vojnik, da do 20. 5.
2005, oddajo svoje vloge.
Občina Vojnik
Št. 349-04/05-23
Ob-11111/05
Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vojnik, objavlja za leto 2005
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik
soﬁnancirala iz občinskega proračuna
za leto 2005
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je soﬁnanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja,
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin
na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, likovne, lutkovne in literarne dejavnosti.
2. Vsebina soﬁnanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se soﬁnancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v
drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega
vzgojno izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih
in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje ter investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško
varstvene akcije.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vojnik,
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da imajo evidenco o članstvu,
– da opravljajo svojo dejavnost na neproﬁtni osnovi,
– da pristojnim občinskim organom redno
dostavljajo letna poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da v svojih promocijskih gradivih in na
javnih nastopih na primeren način predstavljajo Občino Vojnik.
– 4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpisa je 3,800.000 SIT.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in
programov ter za dodelitev sredstev: osnova
za obseg soﬁnanciranja ljubiteljske kulture
so merila v obliki točkovnega sistema, ki so
priloga Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v Občini Vojnik.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za
programe morajo biti porabljena v letu
2005.
7. Razpisni rok: rok za zbiranje prijav je
do vključno 20. 5. 2005 do 12. ure na naslov: Občina Vojnik, Keršova ul. 8, 3212
Vojnik. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti
oddane s priporočeno pošiljko najpozneje
20. 5. 2005.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po
objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu
Občine Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so
navedeni v tem razpisu,
– natančen opis programov in
– plan dela za leto 2005.
Če v okviru društva deluje več skupin,
je potrebno za vsako skupino izpolniti poseben obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis kultura
2005«. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb začel roku osmih dni po zaključku razpisnega roka, v prostorih Občine
Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi v
enem dnevu, se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor
za družbene dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po
končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o soﬁnanciranju kulturnih programov v 10 dneh
po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z razpisom: občinska uprava priporoča, da se
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predlagatelji z vprašanji glede razpisa
v času uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene dejavnosti, Urško Čretnik, tel. 78-00-623 in 78-00-620, e-mail:
druzbene.dejavnosti@vojnik.si oziroma se
udeležijo javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale na sedežu Občine Vojnik, 4. 5. 2005
ob 15. uri.
Občina Vojnik
Št. 349-04/05-23
Ob-11112/05
Na podlagi 6. člena Pravilnika o ﬁnančnih
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 80/02) in
na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 18/05), Odbor
za kmetijstvo in razvoj podeželja Občine
Vojnik, objavlja
javni razpis
Finančne intervencije za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Vojnik za leto
2005
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Vojnik za leto 2005 v skupni višini
17,350.000 SIT.
II. Upravičenci
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva so:
– ﬁzične osebe – kmetje, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo v Občini Vojnik stalno prebivališče ter njihova kmetija
leži na območju občine ter pravne osebe s
sedežem v Občini Vojnik, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo,
– društva, krožki in združenja, strokovne
in veterinarske službe, ki delujejo na področju
kmetijstva v občini ali regiji, kjer imajo svoj sedež oziroma so člani občani Občine Vojnik.
III. Nameni dodeljevanja sredstev
1. Subvencije za ohranjanje kmetijskih
površin in odpravljanje zaraščanja
Predmet razpisa so sredstva v skupni
višini 8,500.000 SIT.
Način razdeljevanja sredstev:
Višina izplačanih sredstev se določi na
podlagi točkovnega sistema. Vrednost točke je odvisna od na razpis prispelih vlog, ki
ustrezajo razpisnim pogojem. Točkuje se:
– velikost kmetijskih zemljišč, ki se obdelujejo – 20 točk /ha,
– hribovske in strme kmetije – 40
točk/ha,
– število GVŽ – 30 točk/GVŽ,
– predaja kmetije mladim – 100 točk/ha,
– naravni pogoji kmetovanja – od 0 do
100 točk/ha,
– dodatni agrotehnični ukrepi (izboljšanje
travne ruše, razširitev kolobarja na njivah)
– 200 točk/ha posejane površine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč na
območju občine;
– travne površine je potrebno obnavljati
z dosejavanjem in vsaj 1 X letno pokositi, pašnike popasti in sproti čistiti ter krčiti
grmovje;
– na njivah je potrebno kolobariti z žiti,
okopavinami, TDM in rastlinami za zeleni
podor;
– obtežba živine na obdelovalnih površinah je od 0,5-1,9 GVŽ/ha;
– število živali na kmetiji mora biti najmanj 1 GVŽ/kmetijo, izjema so trajni nasadi
in proizvodnja zelenjave;
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– pod točko 4: pomoč pri predaji kmetije se lahko za isto zemljišče uveljavlja le
enkrat;
– pod točko 5: kmetija ima težje pogoje
kmetovanja oziroma se ukvarja z ekološko
ali integrirano pridelavo;
– pod točko 6: na podlagi računa se
upoštevajo stroški za nakup semen trav,
TDM, krmnih in strniščnih dosevkov ter rastlin za zeleni podor na njivah. Veljajo računi
za leto 2004 in za račune izdane v mesecu
aprilu pred izidom razpisa. Upoštevala se bo
standardna poraba semen/ha.
Potrebna dokumentacija:
– izpolnjen razpisni obrazec;
– kopija zbirne vloge Neposredna plačila za leto 2005 Ministrstva za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano (priloženi obrazci
A-Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, B-Stalež živali, C-Prijava kmetijskih
zemljišč v uporabi za leto 2005 in fotokopija
predtiskanega obrazca Kmetijska zemljišča
v uporabi v letu 2004, D-Zahtevek za plačila
na površino);
– potrdila članstva oziroma dokazila o
naravnih pogojih kmetovanja (ekološko, integrirano);
– fotokopija pogodbe/aneksa o vključitvi
kmetije v Slovenski kmetijsko okoljski program-SKOP;
– fotokopija darilne/izročilne pogodbe pri
predaji kmetije mladim v zadnjih 5 letih (velja le za tiste mlade kmete, ki pomoči še niso
uveljavljali v preteklih letih);
– fotokopije računov za nakup semen
trav, TDM, strniščnih in krmnih dosevkov.
2. Urejanje pašnih površin
Predmet razpisa so sredstva v skupni
višini 700.000 SIT.
Namen ukrepa:
S soﬁnanciranjem spodbuditi pašno-kosno rabo travinja s ciljem obdržati stalež živine, poseljenost krajine in ohranjati njen
zgled.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine;
– najmanjša površina je 1 ha za novo
urejene ali obnovljene in 0,5 ha za dodatno
razširjene površine za ta namen;
– izdelava ograje mora biti v skladu s
tehničnimi navodili, potreben je ogled in pozitivno mnenje svetovalne službe ter njena
ocena možnosti kot je navedeno v 5. členu
pravilnika;
– soglasje lokalne skupnosti (lokacijska
informacija), vlogi mora biti priložen posestni
list in kopija katastrskega načrta;
– računi za nakup materiala.
Upravičeni stroški:
Soﬁnanciranje do višine 40% stroškov
za postavitev ograje (električni pastir, žica,
opora oziroma koli, izolatorji), ureditev napajališč in solnic pri napravi, obnovi ali razširitvi pašnika.
3. Ekološko kmetovanje
Višina razpisanih sredstev 300.000 SIT.
Prednost pri soﬁnanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Upravičeni stroški:
Soﬁnancirajo se stroški kontrole na ekoloških kmetijah v višini 15.000 SIT/kmetijo.
Potrebna dokumentacija:
– izpolnjen razpisni obrazec;
– potrdilo o statusu ekološke kmetije oziroma o vključenosti kmetije v kontrolo ekoloških kmetij;

40-41 / 22. 4. 2005 /

Stran

3065

– dokazila o plačilu računa za stroške
kontrole v letu 2005.
4. Soﬁnanciranje osemenjevanja krav in
telic
Višina razpisanih sredstev je 800.000
SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva,
namenjena umetnemu osemenjevanju krav
in telic, se izplačujejo službam, ki imajo
koncesijo za osemenjevanje neposredno
na podlagi izstavljenega računa. K računu je potrebno priložiti seznam upravičencev-kmetov ter poročila o prvih osemenitvah. Soﬁnancirajo se stroški v višini 1.000
SIT za prvo osemenitev krav in telic.
5. Kmetijsko pospeševalna dejavnost in
izobraževanje
Višina razpisanih sredstev je 2,100.000
SIT.
Sredstva se izplačujejo pooblaščenim
organizacijam, ki opravljajo izobraževanja v
kmetijstvu, analize vzorcev zemlje in krme,
testiranje škropilnic in izdelavo tehnoloških
projektov in načrtov.
Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni stroški:
– kmetom se krijejo stroški izobraževanja
do višine 50%, stroški analiz zemlje in krme
do višine 50%, stroški testiranja škropilnic
do višine 100%, stroški izdelave projektov
in načrtov do 12% stroškov od celotne investicije oziroma največ do 30.000 SIT na
upravičenca;
– pooblaščenim izvajalcem aktivnosti
se krijejo plačila honorarjev in potnih stroškov zunanjih predavateljev, stroški uporabe
prostorov za izvedbo strokovnih ekskurzij in
demonstracijskih poskusov ter plačilo drugih
materialnih stroškov, vezanih na posamezno obliko izobraževanja za kmete do višine
50% stroškov izobraževanja.
Potrebna dokumentacija:
– izvajalec izobraževanja/aktivnosti predloži ﬁnančno ovrednoten program z ustreznimi dokazili;
– vlogo za soﬁnanciranje s priloženim
računom o izvedeni storitvi ter seznamom
in participacijo kmetov/uporabnikov storitev
za posamezne oblike izobraževanj oziroma
usposabljanj.
6. Soﬁnanciranje delovanja društev
Višina razpisanih sredstev je 600.000
SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Občina bo soﬁnancirala do 30% stroškov
za izvedbo programa društva, ki k vlogi priložijo:
– ﬁnančno ovrednoten program dela društva za tekoče leto,
– ﬁnančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– število članov, ki so občani Občine Vojnik.
7. Subvencioniranje obrestnih mer pri
kreditiranju investicij v kmetijstvo
Višina razpisanih sredstev je 2,500.000
SIT.
Namen ukrepa:
– sredstva se namenjajo za podporo naložbam za preusmeritve, modernizacijo in
razširitev kmetijske proizvodnje ter za potrebe turizma na kmetijah in drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah kot so predelava in prodaja kmetijskih pridelkov lastne
proizvodnje;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme za potrebe kmetijstva in opreme za potrebe turizma in drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
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– nakup nasadov, zemljišč in gospodarskih objektov za razširitev kmetijske dejavnosti;
– gradbena dela pri novogradnjah in
obnovi gospodarskih objektov za potrebe
kmetijstva in turizma in drugih dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah.
Upravičeni stroški za posamezne namene:
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in opreme za potrebe kmetijstva in stroški
nakupa opreme za potrebe turizma in drugih
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
– stroški nakupa nasadov, zemljišč in
gospodarskih objektov (kupoprodajna pogodba);
– stroški materiala in opravljenih del ter
pridobitve gradbenega dovoljenja in potrjenih plačanih situacij pri gradbenih delih ali
adaptaciji v objekte in opremo za potrebe
kmetijstva in turizma in drugih dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem
sodelovanju, sklenjeno med Občino Vojnik
in izbrano banko,
– na podlagi razpisa za subvencioniranje
obrestne mere,
– investicije morajo biti začete v tekočem
letu, kot se dodeljujejo krediti, vsaj 5 let
ostati v regiji, biti morajo razvojno naravnane in omogočati nova delovna mesta,
– podana mora biti ocena svetovalne
službe o možnostih naložbe za razvoj kmetije (tudi tržni vidik),
– projekti morajo biti skladni s sanitarno
tehničnimi pogoji,
– ponudba kmetije mora temeljiti na pridelavi in predelavi lastnih kmetijskih pridelkov,
– kredit mora biti zavarovan pri zavarovalnici.
Finančni pogoji:
– upravičencem se bodo sredstva dodelila v obliki regresa za obresti pri dolgoročnih
investicijskih kreditih z odplačilno dobo 20
mesecev;
– način regresiranja je sledeč: kreditojemalec plača 1% ﬁksno obrestno mero, razliko do tržne obrestne mere pokriva občina;
– višina posojila ne sme biti višja od 75%
predračunske vrednosti investicije, oziroma
največ do zneska 10,000.000 SIT. Minimalna višina je 1,000.000 SIT;
– istočasno se upravičencem subvencionira obrestna mera le za en kredit.
Za posojilo lahko zaprosijo ﬁzične osebe – kmetje – iz prve alinee 2. člena, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
pri pristojnem državnem upravnem organu.
Prednost imajo prosilci, ki jim je kmetijstvo
osnovna dejavnost, ter investitorji, ki bodo
z lastnim deležem sredstev zagotavljali dokončanje investicije v krajšem roku, kakor
tudi tiste investicije, ki bodo imele pozitiven učinek na ohranjanje kulturne krajine
in poseljenost podeželja. Subvencionirana
obrestna mera (in dotacija v primeru investicij za opravljanje turizma na kmetijah) na
posameznega upravičenca ne sme preseči
40% upravičenih stroškov investicije (verodostojna dokazila o nakupu zemljišč, kmetijske mehanizacije, stroški gradbenih del) oziroma 50% upravičenih stroškov investicije v
območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko
pridelavo. Če investicijo izvaja mlad kmet
v obdobju 5 let po prejemu kmetije (pogoj:
starost do 40 let, ustrezna poklicna usposobljenost kmeta) je dovoljeno 5% povečanje.
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Kreditna pogodba je sklenjena med banko
in kreditojemalcem, kmetom, v skladu s Pravilnikom, sklepom odbora in banke. Kreditojemalec prične porabljati posojilo na podlagi
ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi
kreditne pogodbe. Kreditojemalec prične
vračati posojilo v skladu z določili kreditne
pogodbe.
8. Vzdrževanje gozdnih cest
Višina razpisanih sredstev je 650.000
SIT.
Namen ukrepa: letno vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, ki jih predlaga Zavod za gozdove, potrdi Občinski svet, občina pa sklene pogodbo z Ministrstvom za
kmetijstvo in Zavodom za gozdove.
Upravičenci: Zavod za gozdove kot
upravljavec gozdnih cest. Sredstva so namenjena za vzdrževanje kategoriziranih
gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Vzdrževanje gozdnih cest lokalnim skupnostim nalaga 3. točka 38. člena Zakona o
gozdovih.
Vzdrževanje kategoriziranih gozdnih
cest, zagotavlja Zavod tako, da v sodelovanju z občino pripravi letni program vzdrževanja, spremlja ter prevzame njegovo
izvajanje. Izbor izvajalcev izvede občina
v sodelovanju z Zavodom za gozdove in
zagotovi plačilo opravljenega vzdrževanja.
Sredstva zagotavlja lokalna skupnost iz
pristojbin, katere določa 6. člen Uredbe o
pristojbinah, za vzdrževanje gozdnih cest
(Ur. l. RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99 in
25/02), ki jo plačujejo lastniki zasebnih gozdov in s tem posredno zagotavljajo sredstva
za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest,
katere so v zasebni in javni rabi. Drugi del
sredstev soﬁnancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Občina Vojnik
drugih sredstev ne namenja za vzdrževanje
kategoriziranih gozdnih cest, razen že navedene namenske pristojbine.
IV. Splošni pogoji: ﬁnančna sredstva se
bodo dodeljevala za v tekočem letu izvedene ukrepe. Sredstva za investicije se lahko
dodelijo le za investicije začete v tekočem
letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del
potrebno nujno pričeti že prej. Upravičenci
morajo podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnih ali
mednarodnih ﬁnančnih virov oziroma koliko
sredstev so iz teh virov za določen namen
že prejeli in priložiti ustrezno dokumentacijo. Vse pravočasno prispele vloge bo obravnaval Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.
V. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisni obrazci bodo vlagateljem na
voljo od 20. 4. 2005 v času uradnih ur ponedeljek, sreda, petek med 8. in 12. uro,
v sredo pa tudi med 14. in 16. uro v tajništvu občine. Dodatne informacije v zvezi z
razpisom lahko dobite na tel. 78-00-640 in
78-00-620 (Irma), e-mail: kmetijstvo@vojnik.si, faks 78-00-637.
VI. Rok za vložitev zahtevkov
Vloge za izvajanje ukrepov točk 1., 2.,
6. in 7. je potrebno vložiti najkasneje do
20. 5. 2005.
Vloge oziroma dokazila za izvajanje
ukrepov točk 3., 4., 5. in 8. pa je potrebno
vložiti najkasneje do 15. 11. 2005.
Vloge se vložijo osebno v tajništvu Občine Vojnik ali s priporočeno pošto na naslov
Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik s
pripisom »Prijava na razpis Finančne inter-

vencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Vojnik za leto 2005«.
VII. Koriščenje sredstev: upravičenost
zahtevkov bo potrdil Odbor za kmetijstvo
in razvoj podeželja pri Občini Vojnik v roku
60 dni po preteku roka za oddajo vlog. Rok
dopolnitve nepopolnih vlog je 15 dni od prejema poziva. V primeru nenamenske porabe
sredstev bo prejemnik moral vrniti sredstva
s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Vojnik
Št. 306-03/05
Ob-11115/05
Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), 4.
člena Pravilnika o soﬁnanciranju programov
na področju turizma v Občini Vojnik (Ur. l.
RS, št. 17/04) in Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 18/05) Občina Vojnik objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov na
področju turizma v letu 2005
1. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov društev na področju turizma v Občini Vojnik, ki vsebujejo naslednje
aktivnosti:
– ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
– urejanje in varstvo okolja,
– organiziranje in usklajevanje prireditev,
– izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti,
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in
mladine za delovanje na področju turizma,
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi
več turističnih in drugih društev ter drugih
organizacij.
2. Za izvajanje razpisanih programov
ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2005
predvideno 2,100.000 SIT. Sredstva morajo
biti porabljena do 31. 12. 2005.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva,
ki delujejo na področju turizma na območju
Občine Vojnik.
4. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis lahko dvignete na sedežu Občine
Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Vojnik in da so registrirani po Zakonu o društvih,
– poročilo o delu in ﬁnančno poročilo za
leto 2004,
– program dela in ﬁnančni načrt za leto
2005, ki ga je sprejel pristojni organ,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu s seznamom oziroma številom
članov.
5. Programi bodo soﬁnancirani po merilih
iz Pravilnik o soﬁnanciranju programov na
področju turizma v Občini Vojnik.
6. Rok za prijavo na razpis je 11. 5. 2005.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako »javni razpis za soﬁnanciranje programov na področju turizma« na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
7. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku 30 dni od izteka
roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi
društvi bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi tel. 03/78-00-620 ali
041/677-686 (Mojca).
Občina Vojnik
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Št. 307-03/05-2
Ob-11116/05
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2005 (Uradni list RS, št. 18/05)
ter Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik (Uradni list RS,
št. 61/04) župan Občine Vojnik, objavlja
javni razpis
za dodelitev ﬁnančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Vojnik v letu
2005
I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva se namenijo
kot nepovratna ﬁnančna pomoč v obliki dotacij kot soﬁnanciranje izvajanja posameznih ukrepov in subvencioniranje obrestne
mere.
Skupna višina ﬁnančnih sredstev, ki se
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Vojnik, znaša 5,000.000 SIT.
II. Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna sredstva se namenijo za:
1. subvencioniranje obrestne mere
Skupna višina ﬁnančnih sredstev, ki se
dodeljujejo za subvencioniranje obrestne
mere je 1,500.000 SIT.
Sredstva se namenijo za spodbujanje
začetih investicij, za kar so upravičeni stroški materialnih investicij (nakup zemljišča,
zgradbe, opreme in strojev) in stroški nematerialnih investicij (nakup in pridobitev patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav,
nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk). Subvencioniranje obrestne
mere je v maksimalni višini 4% obrestne
mere za eno leto na podlagi pogodbe, sklenjene z banko od 16. 11. 2004. Upravičencu
se subvencionira obrestna mera za posojila
v maksimalni višini 20 mio SIT.
Med upravičene stroške ne spadajo
izdatki za nakup transportnih sredstev in
opreme z izjemo železniških vagonov.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči po regionalni karti je 40% upravičenih stroškov
posameznega projekta ali investicije, ki se
za majhna podjetja zviša za 15% in za srednje velika podjetja 7,5% upravičenih stroškov. Pri začetih investicijah mora prejemnik
pomoči prispevati najmanj 25% vrednosti
investicije. Investicijski projekti morajo ostati
v občini vsaj 5 let.
2. soﬁnanciranje posameznih ukrepov v
obliki dotacij
Skupna višina ﬁnančnih sredstev, ki se
dodeljujejo v obliki dotacij je 3,500.000 SIT.
– Pridobitev standarda kakovosti, ki je
priznan v tujini so upravičeni stroški do 45%
upravičenih stroškov pridobitve oziroma največ 350.000 SIT od 16. 11. 2004 dalje.
– Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investicijskih programov:
za mala in srednje velika podjetja se krijejo stroški do 45% oziroma do maksimalne
višine 200.000 SIT od 16. 11. 2004 dalje.
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj
25% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.
– Prva udeležba na sejmu ali razstavi:
krijejo se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma maksimalno
do 350.000 SIT od 16. 11. 2004 dalje.
– Odpiranje novih delovnih mest: pomoč
za nove zaposlitve se lahko dodeli, če je
delovno mesto na območju Občine Vojnik za
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zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni,
so ostali brez zaposlitve ali pa se spremeni
zaposlitev delavca iz določenega v nedoločen čas. Če delavec ni občan Občine Vojnik,
se sredstva dodelijo v 2/3 višini. Upravičenci
so delodajalci, ki so novo zaposlenega delavca zaposlili od 16. 11. 2004 dalje.
Upravičeni stroški za nove zaposlitve so
delni stroški bruto plač za obdobje dveh let
oziroma za zaposlitev delavca, ki:
– ni občan Občine Vojnik največ 200.000
SIT,
– je občan Občine Vojnik največ 300.000
SIT,
– se izključno ukvarja z raziskovalnimi
aktivnostmi največ 400.000 SIT.
Izpolnitev kriterija se ugotavlja na osnovi
dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi
s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri odpiranju novih delovnih mest in zaposlovanju
ljudi mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki ne
smejo vsebovati pomoči. Nove zaposlitve
mora biti ohranjene najmanj dve leti.
III. Upravičenci
Sredstva za razvoj lahko pridobijo ﬁzične
in pravne osebe, ki:
– imajo sedež ali enoto na območju Občine Vojnik in
– da poteka investicija na območju Občine Vojnik, in sicer:
– samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo
pravila za:
– majhna podjetja, ki ima manj kot 50
zaposlenih, ima letni promet, ki je manjši od
7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša
od 5 mio EUR ijn je neodvisno podjetje ter
– srednje velika podjetja, ki imajo manj
kot 250 zaposlenih, letni promet je manjši od
40 mio EUR ali bilančno vsoto, manjšo od
27 mio EUR in je neodvisno podjetje.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev jeklarstva, premogovništva, transporta, kmetijstva in ribištva ter pomoč namenjena spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena
majhna in srednje velika podjetja, ki so v
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa
so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
IV. Vsebina vloge
1. Vloga Občine Vojnik za posamezen
namen, ki se dobi v tajništvu občine v času
uradnih ur od 25. 4. 2005 dalje.
2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarskih dejavnosti.
3. Potrdilo o plačanih davkih.
4. Izjava prosilca o višini lastnih sredstev
za posamezen namen.
5. Izjava, da podjetje ni v težavah in da
predstavlja razpisana pomoč spodbudo za
izvedbo nameravanega projekta.
6. Izjava, da za ta namen še ni dobil
državne pomoči oziroma kolikšen del je že
dobil iz drugih virov.
Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
* za subvencioniranje obrestne mere:
– pogodba o najemu posojila,
– bančni izračun realnih obresti za eno
leto;
* za pridobitev standarda kakovosti:
– dokazilo o plačilu,
– račun;
* za izdelavo projektne dokumentacije in
investicijskih programov:
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– dokazilo o plačilu izdelave projektne
dokumentacije in investicijskih programov,
– račun;
* za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
– dokazilo o plačilu za najem, postavitev
in delovanje stojnice,
– račun;
* za odpiranje novih delovnih mest:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih
pogojev za opravljanje:
– A) pridobitne dejavnosti in priglasitveni
list za s.p.,
– B) registrirane dejavnosti za gospodarske družbe,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
– dokazilo Zavoda PIZ o številu zaposlenih na 31. 3. 30. 6., 30. 9. in 31. 12. preteklega leta ter na dan vloge,
– dokazilo o povprečni letni plači zaposlenega na določenem delovnem mestu,
– potrdilo o stalnem prebivališču novo
zaposlenega,
– izjavo, da se novo zaposleni ukvarja
izključno z raziskovalno dejavnostjo,
– potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,
da je bila oseba, za katero uveljavljajo subvencijo, registrirana kot brezposelna oseba
najmanj en mesec pred dnem zaposlitve ali
dokazila, da se oseba prvič zaposluje (ftk.
delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja) ali dokazilo o spremembi zaposlitve
delavca iz določenega v nedoločen čas.
V. Rok in način prijave razpisa
Rok za prijavo na javni razpis je od 3. 5.
2005 do 18. 11. 2005. Vloga z zahtevanimi
dokazili mora biti poslana priporočeno po
pošti ali osebno oddana v tajništvu Občine
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Za čas prejema se šteje, ko je vloga oddana v tajništvu
oziroma oddana s priporočeno pošiljko po
pošti.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od
prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v
določenem roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o dodelitvi sredstev, ki jih bodo vlagatelji prejeli v
roku 40 dni po poteku roka za oddajo vlog.
Vse informacije lahko dobite na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali
po tel. 03/78-00-620 (Mojca) ali po e-mailu:
obcina@vojnik.si.
Občina Vojnik
Št. 150-01-2/2005
Ob-11131/05
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) in 3. člena
Navodila o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje nalog na
področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št.
110/00), razpisuje Občina Črnomelj
javni razpis
za soﬁnanciranje socialno varstvenih
programov na območju Občine
Črnomelj v letu 2005
1. Predmet javnega razpisa so ﬁnančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj
za leto 2005 namenjena za soﬁnanciranje
socialno varstvenih programov na območju
Občine Črnomelj v letu 2005.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Črnomelj v proračunu za leto 2005
naslednja sredstva:
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– proračunska postavka 4120 – soﬁnanciranje programov humanitarnih društev
4,000.000 SIT;
– proračunska postavka 4119 – soﬁnanciranje letovanja socialno in zdravstveno
ogroženih otrok 400.000 SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– javni socialno varstveni zavodi;
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neproﬁtne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Črnomelj, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti;
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neproﬁtne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov;
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neproﬁtne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Črnomelj;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja za občane Občine Črnomelj.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Črnomelj oziroma njene občane.
3. V letu 2005 bo Občina Črnomelj soﬁnancirala naslednje naloge in programe s
področja skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele:
– programe in projekte humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva; skupine ostarelih za samopomoč; organiziranje
prostovoljnega dela z mladimi;
– letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo
v skladu z navodili iz III. točke razpisne
dokumentacije za soﬁnanciranje socialno
varstvenih programov na območju Občine
Črnomelj za leto 2005 in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se lahko
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3;
b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Črnomelj, ali da delujejo tudi na
območju Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo
upravne enote o registraciji društva in statut
oziroma pravila društva, kolikor le-to prvič
kandidira na zadevnem področju;
c) poročilo o delu in ﬁnančno poročilo
za leto 2004;
d) program dela in ﬁnančni načrt za leto
2005;
e) izjava, da imajo urejeno evidenco o
članstvu in plačani članarini.
5. Za izvedbo posameznih programov
morajo predlagatelji posredovati naslednje
podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsakega prijavljenega programa,
iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani
učinki, s prikazom posameznih stroškov;
c) ﬁnančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
ﬁnanciranja;

ta.
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d) časovno dinamiko realizacije projek-

Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva.
6. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna razpisna dokumentacija;
– sedež društva ali podružnice je na območju Občine Črnomelj, oziroma je program
dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz Občine Črnomelj;
– kvaliteta programov;
– množičnost vključenih članov iz Občine
Črnomelj.
7. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali
po pošti prispele do 25. 5. 2005 do 16. ure
v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg
Svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni
razpis – Socialno varstvo 2005, ne odpiraj«
na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva na hrbtni strani kuverte. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh (tel.
07/ 30-61-100).
8. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
Odbora za družbene dejavnosti. O izboru izvajalcev posameznih programov bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 74/05
Ob-11362/05
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za soﬁnanciranje
programov za krepitev zdravja za leto
2005, ki jih bo občina soﬁnancirala iz
občinskega proračuna
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
soﬁnanciranje materialnih stroškov neproﬁtno usmerjenih programov za krepitev zdravja, ki se bodo izvajali na območju občine in
za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem
polju.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
ﬁzične osebe, ki:
– opravljajo zdravstveno ali socialno varstveno dejavnost in imajo registracijo za izvajanje te dejavnosti,
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklavž na Dravskem polju,
– v primeru, da imajo sedež izven Občine Miklavž na Dravskem polju, morajo izvajati programe v Občini Miklavž na Dravskem polju,
– izvajajo programe za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju,
– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.
3. Pogoji soﬁnanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirali programi glede na vsebino prijavljenih programov, učinkov programov in
števila udeležencev programov.
Občina bo prednostno soﬁnancirala:
– programe organizacij in društev s sedežem v Občini Miklavž na Dravskem polju,
– programe organizacij in društev z večletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v krepitev
zdravja predšolskih in šolskih otrok,

– programe za krepitev zdravja prebivalcev, vezanih na spremembo življenjskega
sloga, prehrane in ﬁzično aktivnost,
– uveljavljanje varnega materinstva.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 13. 5. 2005.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– Izpolnjen obrazec Vloga - Zdravstvo;
– odločbo o registraciji in osebno ime
zastopnika,
– program – namen, cilje in vsebino,
– predvidena potrebna ﬁnančna sredstva
– stroške, rok način in kraj izvajanja programa za leto 2005,
– reference in priporočila,
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu,
– fotokopijo zaključnega računa za preteklo leto, potrjeno s strani DURS oziroma
zaključni račun za preteklo leto oziroma odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike,
– za društva – organizacije, ki niso registrirane v Občini Miklavž je potrebno obvezno navesti število članov ali/in uporabnikov
iz Občine Miklavž.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce dobite na občini v času uradnih ur (ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda od 14.
do 16. ure), torek in četrtek od 12. do 15. ure
osebno ali na tel. 629-68-23 ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev v
15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 74/05
Ob-11363/05
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov socialno
humanitarnih društev za leto 2005, ki jih
bo občina soﬁnancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje socialno humanitarnih programov, ki:
– so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje
ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov oziroma skupin občanov,
– dopolnjujejo dejavnosti zavodov.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljne
in neproﬁtne organizacije ter društva, ki
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklavž na Dravskem polju,
– v primeru, da imajo sedež izven Občine Miklavž na Dravskem polju, morajo vključevati člane iz Občine Miklavž na Dravskem
polju in morajo biti registrirana za izvajanje
socialno humanitarne dejavnosti,
– izvajajo dejavnost na področju Občine
Miklavž na Dravskem polju,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
urejeno ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.
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3. Pogoji soﬁnanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirali programi glede na vsebino prijavljenih programov, učinkov programov in
števila udeležencev programov iz Občine
Miklavž.
Občina bo prednostno soﬁnancirala:
– programe organizacij in društev s sedežem v Občini Miklavž na Dravskem polju,
– programe organizacij in društev z večletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov oziroma skupin občanov,
– programe, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 13. 5. 2005.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Vloga – Sociala;
– odločbo o registraciji in osebno ime zastopnika društva, organizacije,
– program dela in predvideno ﬁnančno
poslovanje za leto 2005,
– za društva – organizacije, ki niso registrirana v Občini Miklavž, je potrebno obvezno navesti število članov ali/in uporabnikov
iz Občine Miklavž,
– reference in priporočila,
– fotokopijo zaključnega računa za preteklo leto, potrjeno s strani DURS oziroma
zaključni račun za preteklo leto oziroma odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike,
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce dobite na občini v času uradnih ur (ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda od 14.
do 16. ure), torek in četrtek od 12. do 15. ure
osebno ali na tel. 629-68-23 ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev v
15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-11087/05
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03), načrta prodaje stvarnega
premoženja občine, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Trbovlje za leto 2005,
(Uradni vestnik Zasavja, št. 22/04), Odlokom o ureditvenem načrtu za obrtno cono in
deponijo komunalnih odpadkov Neža (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/94 in 3/03) ter
Odloka o ureditvenem načrtu za območje
urejanja P7/1 – Nasipi (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/02 in 5/04) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje:
a) gradbena parcela, ki se nahaja na območju urejanja z Odlokom o ureditvenem
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načrtu za območje urejanja P7/1 – Nasipi (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/2 in 5/04), namenjena za gradnjo poslovnega objekta za proizvodno ali storitveno dejavnost, v skupni
površini 1892 m2, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki:
Parc. št.

Kultura

1474/1
1474/2
1469/2
1469/4
1493/12 (del)

neplodno
neplodno
neplodno
dvorišče
poslovna stavba
dvorišče
dvorišče
neplodno
dvorišče

1469/11
1493/3 (del)
1811/54 (del)
Skupna površina:

Površina v m2

Z.k. vložek

K.o Trbovlje

719
296
347
307
19
81
79
80
4
ca. 1922

2812
2812
2812
2812
2812
2812
9
2475
1040

Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje

b) gradbena parcela, ki se nahaja na območju urejanja z Odlokom o ureditvenem načrtu
za obrtno cono in deponijo komunalnih odpadkov Neža (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/94
in 3/03), namenjena za gradnjo poslovnega objekta za proizvodno dejavnost, v skupni površini 1473 m2, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi podatki:
Parc. št.

Kultura

975/5
972/12
972/13
980/2
980/4
980/5
980/6
980/11

pašnik
pašnik
stanovanjska st.
pašnik
pašnik
stanovanjska st.
pašnik
gospodarsko posl.
stanovanjska st.

Površina v m2

Z.k. vložek

K.o Trbovlje

522
67
77
573
34
34
65
62
39
1473

1420

Trbovlje

1420
1416
1416
1416
1416
1416
1416

Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje

Skupna površina:

Izklicna cena za gradbeno parcelo a)
znaša 22,291.000 SIT. Izklicna cena za
gradbeno parcelo b) znaša 5,305.000 SIT.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od 25. 4. 2005
na Občinski upravi občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg
4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce
dvignejo vsak delovni dan od 8. do 15. ure,
ob petkih od 8. do 13. ure, v pisarni 47/II, na
voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del
obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Od kupca se zahteva, da se s kupoprodajno pogodbo obveže:
za gradbeno parcelo pod A)
– da bo najkasneje do 1. 10. 2005, na
UE Trbovlje podal popolno vlogo za gradbeno dovoljenje;
– da bo najkasneje v roku enega leta
od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja
zgradil objekt za opravljanje proizvodne,
servisne ali storitvene dejavnosti;
– da bo v novozgrajenih poslovnih prostorih organiziral eno izmed v prejšnji alineji naštetih dejavnosti najkasneje v roku
enega leta od pravnomočnosti gradbenega
dovoljenja;
– da bo ob začetku obratovanja zagotovil
najmanj 5 novih delovnih mest za nedoločen čas;
za gradbeno parcelo pod B)
– da bo najkasneje do 1. 10. 2005 na UE
Trbovlje podal popolno vlogo za gradbeno
dovoljenje;
– da bo najkasneje v roku enega leta
od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja
zgradil objekt za opravljanje proizvodne dejavnosti;
– da bo v novozgrajenih poslovnih prostorih organiziral v prejšnji alineji našteto dejavnost najkasneje v roku enega leta od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja;

– da bo ob začetku obratovanja zagotovil
najmanj 10 novih delovnih mest za nedoločen čas.
4. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 4. 5. 2005, do 10. ure. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na
prodajalčev naslov.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako: za
gradbeno parcelo pod A): »Ponudba za nakup zemljišč OIC Nasipi – ne odpiraj«, za
gradbeno parcelo pod B): »Ponudba za nakup zemljišč (OIC Neža – ne odpiraj«.
6. Ponudniki morajo najkasneje 4 dni
pred dnevom odpiranja ponudb plačati
varščino, ki znaša 10% izklicne cene, in
jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št.
01329-0100018122, s sklicem na javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč.
7. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji ter ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije in ki imajo
poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki
priglasitveni list, ﬁzične osebe pa potrdilo o
državljanstvu. Ponudniki morajo v ponudbi
navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno
številko, matično številko, predmet nakupa,
ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani
varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu ter poslovni načrt.
8. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu in soglasju Občinskega
sveta k prodaji s prodajalcem skleniti kupo-
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prodajno pogodbo najkasneje do 20. 5. 2005
in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega
je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je izpolnitev vseh pogojev, navedenih
v 3. točki tega razpisa, in celovito ter pravočasno plačilo kupnine. Kolikor kupec ne
bi izpolnil vseh obveznosti, navedenih v 3.
točki tega razpisa prevzetih s kupoprodajno
pogodbo in bi prišlo do razdrtja kupoprodajne pogodbe po kupčevi krivdi, bo prodajalka
kot sankcijo za neizvršene pogodbene obveznosti kupca obdržala polovico zneska
kupnine, kupcu bo vrnila polovico kupnine
brez obresti.
9. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilom davčnih dajatev na promet in drugih
davščin (morebitni DDV), notarsko overitvijo prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpisom v zemljiško knjigo.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
11. Javno odpiranje ponudb bo v sredo 4. 5. 2005 ob 12. uri v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje, v mali sejni sobi št. 37/II.
12. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno,
pri enaki ponudbeni ceni pa tisti, ki ponudi
večje število delovnih mest.
14. O izbiri najugodnejšega ponudniku
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
17. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena najkasneje v 8 dneh od
odpiranja ponudb.
18. Ogled nepremičnin je mogoč po
predhodnem telefonskem dogovoru na tel.
03/562-79-81, kjer so na voljo tudi druge
informacije. Kontaktna oseba je Jadranka
Žagar.
Občina Trbovlje
Ob-11118/05
Na podlagi 5. člena Pravilnika o postopku izvedbe javnega razpisa podelitve
stavbne pravice (Uradne objave št. 1/2005)
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa županja Breda
Pečan, objavlja
javni razpis
za podelitev stavbne pravice
1. Občina Izola razpisuje podelitev stavbne pravice na zemljiščih – gradbenih parcelah oziroma delih gradbenih parcel, ki so
vključena v letni program podelitve stavbnih
pravic za leto 2005 in so v celoti v njeni lasti.
Stavbne pravice se podeljuje v obsegu in
pod pogoji določenimi s tem razpisom, razpisno dokumentacijo in na podlagi Odloka o
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dodelitvi stavbne pravice (Uradne objave, št.
18/03), Pravilnika o načinu izračuna nadomestila za stavbno pravico (Uradne objave,
št. 10/04) in Pravilnika o postopku izvedbe
javnega razpisa podelitve stavbne pravice
(Uradne objave št. 1/2005).
2. Predmet razpisa so gradbene parcele
oziroma deli gradbenih parcel, ki se nahajajo v industrijski coni Občine Izola in se urejajo z Zazidalnim načrtom Kajuhova – Hudournik Morer (Uradne objave št. 39/91, 16/01,
15/02, 11/04) kot sledi:
A: gradbena parcela s parcelno št.
1801/4 v izmeri 1305 m2 k.o. Izola. Dopustna je gradnja poslovnega objekta s tlorisno
površino 32,80 × 28 m, pri čemer je etažnost
K+P+1 možna na površini 32,80 × 17 m, na
preostalem delu pa dovoljena etažnost K.
Dejavnost: poslovna dejavnost.
B: gradbena parcela s parcelnima št.
1801/6 in 1807/4 v skupni izmeri 1717 m2
k.o. Izola. Dopustna je gradnja poslovnega
objekta s tlorisno površino 42 × 24m, pri čemer je etažnost K+P+1 možna na površini
32,80 × 15,60 m, etažnost K+P+2 na površini
9,20 × 24 m. Na preostalem delu je dovoljena
etažnost K. Dejavnost: poslovna dejavnost.
C: del gradbene parcele s parcelnimi št.:
del 2590, del 2595/1 in del 2594 v skupni izmeri ca. 4699 m2 k.o. Izola. Dopustna je gradnja proizvodnega objekta s tlorisno površino
48,50 × 30 m, pri čemer je etažnost K+P+1
možna na površini 48,50 × 10 m ter 10 × 20
m. Na preostalem delu je dovoljena etažnost
P. Dejavnost: proizvodna dejavnost.
D: del gradbene parcele s parcelno št.:
del 2589 v izmeri ca. 2300 m2 k.o. Izola.
Dopustna je gradnja poslovnega objekta E
na delu gradbene parcele 3, kjer je možna
gradnja celega objekta etažnosti P + 2, gabariti 42 × 30 m z atrijsko zasnovo. Dejavnost: proizvodna dejavnost.
E: del gradbene parcele s parcelnimi št.:
del 2589, del 2590 in del 2591 v izmeri
ca. 1900 m2 k.o. Izola. Dopustna je gradnja
dela poslovnega objekta F etažnosti P + 2
z atrijsko zasnovo, gabariti ca. 42 × 30 m.
Dejavnost: proizvodna dejavnost.
3. Za vse predmete podelitve stavbne
pravice je v razpisni dokumentaciji graﬁčna
priloga, lokacijska informacija za gradnjo objektov in podatki o maks koristni površini objektov ter natančne površine delov gradbenih
parcel. Dejavnost za katero se podeli stavbna
pravica, je tista, ki je navedena v razpisu.
4. Stavbna pravica na vseh predmetih se
podeli za dobo 30 let od sklenitve pogodbe
z možnostjo podaljšanja do 50 let.
5. Višina letnega nadomestila zaradi
omejitve lastninske pravice lastnika zemljišča znaša 400 SIT na kvadratni meter
predmeta razpisa (faktor za gospodarske
dejavnosti: 1). Za leto 2005 se obračuna
sorazmerni del od sklenitve pogodbe do
31. 12. 2005, za naslednja leta pa v skladu
s Pravilnikom o načinu izračuna nadomestila za stavbno pravico. Nadomestilo se lahko
plača v enkratnem znesku, največ pa v štirih
delih, kar se dogovori s pogodbo.
6. Razpisni pogoji: na razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki
posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je določena pri posameznih predmetih
podelitve stavbne pravice.
7. Interesenti, ki se prijavijo na razpis,
morajo k vlogi predložiti obvezne priloge:
7.1. Dokazilo o obstoju podjetja.
7.2. Dokazila o solventnosti.

7.3. Potrdilo o številu zaposlenih.
7.4. Ekonomski elaborat ali poslovni načrt oziroma investicijski program, iz katerega
morajo biti razvidne naslednje postavke:
a) donosnost (proﬁtabilnost) projekta za
katerega se dodeljujejo sredstva,
b) likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
c) zaprto ﬁnančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta (za najmanj tri leta),
d) presek stanja podjetja,
e) trenutno ter predvideno število zaposlenih,
f) predračunska vrednost upravičenih
stroškov investicije.
7.5. Bonitetna dokazila.
7.6. Bančno garancijo »na prvi poziv«
prvorazredne banke za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT.
8. Za popolno se šteje tisto ponudbo, ki
izpolnjuje vse zahteve iz tega razpisa in razpisne dokumentacije.
9. Kriteriji in merila za ocenjevanje ponudb:
9.1. ponudba katere letno nadomestilo iz
pete točke tega razpisa predstavlja najnižji
odstotek od predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije: 50 točk;
9.2. ponudba katere odstotek predvidenega števila zaposlenih od trenutno zaposlenih je najvišji: 50 točk.
Posamezno prispelo ponudbo se razčleni po kriterijih in ovrednoti tako, da najboljši
element ponudbe dobi maksimalno število
točk, vsak naslednji pa pet točk manj. Za
najboljšo ponudbo se šteje tisto, ki dobi največje število točk. V primeru, da imata dva
ali več upravičencev enako število točk, se
za najugodnejšega šteje tisti, ki ima predvidenih več zaposlenih.
10. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete od objave razpisa do 16. maja
2005 na vložišču Občine Izola, Postojnska
ul. 3, Izola.
11. Upoštevane bodo prijave na razpis,
ki bodo prispele najkasneje do 29. maja
2005 do 13. ure.
12. Prijave na razpis morajo biti poslane
v zapečatenih ovojnicah s pripisom »prijava
na razpis za podelitev stavbne pravice – ne
odpiraj« in jasno napisanim popolnim nazivom pošiljatelja. Ponudbe, poslane po pošti,
morajo biti poslane priporočeno in morajo
prispeti v vložišče naročnika do navedenega
dne in ure. Nepravilno opremeljene ovojnice
ne bodo predmet odpiranja ponudb.
13. Prijave na razpis je potrebno poslati
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, ali predati osebno v vložišču
občinskih uradov, Postojnska 3, Izola.
14. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
3. junija 2005, in sicer ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola. Javno odpiranje ponudb bo vodila komisija.
15. Ponudniki so lahko prisotni na javnem odpiranju ponudb. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb,
morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Občina Izola
Ob-11354/05
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 73/03) in Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednji
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javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe:
a) Prodaja zasedene stanovanjske stavbe v Podlesju, ki stoji na parc. št. 5370/2,
k.o. Rajndol, v izmeri 113 m2, z dvoriščem
582 m2. Objekt je zaseden z najemnikom, ki
ima pod enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnino pod točko znaša 6,030.000 SIT.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami in stroške notarske overitve
pogodbe nosi kupec, ostale stroške v zvezi s pogodbo konkretne nepremičnine nosi
prodajalec.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– 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 TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe (ki ne sme biti starejši od
30 dni);
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št.
01248-0100005213. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8
dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla;
f) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) kupnino bo kupec poravnaval v več
obrokih, tako da mora pridobitelj oziroma kupec stvarnega premoženja neodplačani del
zavarovati nepreklicno bančno garancijo.
6. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico. O
uveljavljanju predkupne pravice se mora
najemnik stanovanja pisno izjasniti v roku
3 dni od obvestila o prejeti najvišji ponujeni
ceni.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 14 dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Na zaprti kuverti
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mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine
– (navesti konkretno nepremičnino) – Ne
odpiraj«. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo o plačilu varščine.
8. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki
se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska
26, 1330 Kočevje, pri Ani Štaudohar, tel.
041/406-182.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje
Ob-10865/05
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj ob
smiselni uporabi določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za nakup
poslovnega objekta
1. Predmet razpisa:
Poslovni objekt – lesni obrat v Poslovni
coni Rudnik v Kanižarici s pripadajočim zemljiščem: parc. št. 2342/26 – poslovna stavba
v izmeri 870 m2, parc. št. 2342/26 – dvorišče
v izmeri 2404 m2 in parc. št. 2342/26 – dvorišče v izmeri 43 m2, vse vpisane pod vl.št.
1446 k.o. Dobliče in po Ureditvenem načrtu
pripadajoče funkcionalno zemljišče v izmeri
približno 2.000 m2.
Poslovni objekt je bil zgrajen v letu 1999
in dograjen leta 2003. Objekt in zemljišče
sta v celoti komunalno opremljena.
Poslovna stavba je industrijski objekt
tlorisnega gabarita 45 × 15 m2 za proizvodni del in klasično zidani aneks 15 × 9 m2
za pisarniške in ostale pomožne prostore v
treh etažah. Proizvodni pritlični del objekta
je montažna AB konstrukcija – enoladijska
hala. Streha je pokrita s trapezno pločevino.
Aneks objekta je zidan z opečnim modularcem in ojačan z horizontalnimi in vertikalnimi
vezmi.
Uporabna površina proizvodne hale je
702,25 m2, pomožnih prostorov 371,24 m2,
skupna površina objekta je 1.073,49 m2.
V sklop nepremičnin spada tudi oprema
in premičnine, ki so navedene v posebnem
pisnem seznamu.
2. Izhodiščna cena, določena s cenitvijo sodnega cenilca za gradbeništvo, je
108,000.000 SIT, v ceni je upoštevan 20%
DDV, ki ga plača kupec.
3. Stroške priprave prodajne pogodbe
krije prodajalec, kupec pa poleg davčnih dajatev plača še stroške overitve pogodbe pri
notarju, stroške zemljiškoknjižnega prepisa
lastništva nepremične ter morebitne druge
stroške in dajatve.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
5. Varščina: ponudnik mora pred oddajo
ponudbe plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne cene na transakcijski račun Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o., številka 02430-0013610117.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po
izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudniki morajo pismene ponudbe z
dokazili poslati priporočeno ali oddati v tajništvu na naslov: Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj, Kanižarica 41, 8340
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Črnomelj, v zaprti ovojnici s pripisom »javni razpis – ponudba za nakup poslovnega
prostora – ne odpiraj«. Za pravočasne bodo
veljale ponudbe, ki bodo vročene prodajalcu
do vključno 10. maja 2005 do 9. ure.
7. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki predložijo dokazilo o registraciji, ki ni
starejše od 30 dni (izpis iz sodnega registra
ali izpis iz registra DURS). Če ponudnik
sodeluje po pooblaščencu, mora predložiti
notarsko overjeno pooblastilo.
8. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika, točen naslov, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, številko telefona in telefaksa,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
kot je izhodiščna cena. Cena mora biti navedena v slovenskih tolarjih in v točno določenem znesku, sicer velja ponudba za
neveljavno,
– poslovni načrt iz katerega bo razvidno
predvsem: opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik
opravljal v objektu oziroma namembnost objekta in predvideno število zaposlenih. Dejavnost se mora vključevati v programsko
zasnovo Industrijske cone Kanižarica in ne
sme imeti negativnih vplivov na okolje.
– potrdilo o vplačani varščini,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– dokazila, da zoper njega ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ki ne smejo biti
starejša od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
9. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za predložitev ponudbe.
10. Prepozno predložene, nepopolne ali
nepravilno označene ponudbe prodajalec
ne bo upošteval pri izbiri.
11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval v povezavi ponujeno ceno, kvaliteto dejavnosti, ki jo bo kupec
opravljal v objektu in dejansko oziroma planirano število zaposlenih. Če prodajalec oceni,
da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev ne
more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da
ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih ali z njimi opravi pogajanje.
12. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik mora plačati celotno
kupnino in nato skleniti ter overiti prodajno
pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila
o izbiri. Če izbrani ponudnik ne bo plačal
celotne kupnine in sklenil pogodbe v določenem roku, se šteje, da odstopa od nakupa,
plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki
lahko sklene prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
13. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva še opravi po plačilu celotne kupnine
in sklenitvi pogodbe.
14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije
in odločitvi o izbiri.
15. Prodajalec, na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
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prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino
brez obresti.
16. Dodatne informacije so ponudnikom
na voljo po tel. št. 07/354-01-35. Kontaktna
oseba je Jože Matekovič.
17. Podrobnejše informacije o predmetu
prodaje in pogojih za sklenitev pogodbe so
na voljo v razpisni dokumentaciji, ki jo dobite
vsak delovni dan med 8. in 12. uro na naslovu: Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.,
Kanižarica 41, 8340 Črnomelj.
Dokumentacija je sestavni del tega razpisa.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.
Črnomelj
Št. 4/2005
Ob-10854/05
Stol d.d. Kamnik objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin, ki se nahajajo
v industrijski coni B-20 Stol, Ljubljanska
c. 45, Kamnik
1. Predmet razpisa: predmet prodaje so
naslednje nepremičnine:
1.1. Industrijska hala, leto izgradnje
1987, parc. št. 1452/8, vložek št. 455, k.o.
Podgorje v skupni izmeri 959 m2, od tega v
pritličju 642 m2 in odpremno rampo 39 m2
ter v kleti 278 m2.
1.2. Industrijska hala, leto izgradnje 1963
in rekonstruirano 1983, parc. št. 1452/4, vložek št. 455, k.o. Podgorje v skupni izmeri
2.353 m2, od tega v pritličju 1.400 m2 in odpremno rampo 150 m2 ter v kleti 803 m2.
Hali pod 1.1. in 1.2. tvorita celoto, vendar je po dogovoru s kupcema možna tudi
ločena prodaja.
Halama pod 1.1 in 1.2. pripada manjše
funkcionalno zemljišče za dostop z vozili
in za nakladanje/ razkladanje tovora. Skica
predvidenega funkcionalnega zemljišča je
na vpogled pri prodajalcu. Nakup funkcionalnega zemljišča bo možen šele po sprejemu lokacijskega načrta. Kupec ponudi ceno
po m2 za odkup funkcionalnega zemljišča.
V kletnem delu hale pod točko 1.1. je del
kleti v izmeri 200,54 m2 oziroma 12,6% idealni delež že prodan, in lastnik tega dela ima
služnostno pravico za dostop do svojega
prostora, in sicer dostop peš poti in dostop z
vsemi vozili; del v izmeri 270 m2 pa je oddan
v najem. Kupec vstopi v najemno pogodbo
na strani najemodajalca.
2. Pogoji javnega razpisa
2.1. Ponudnik je lahko pravna ali ﬁzična
oseba, ki lahko v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, kupi nepremičnine v Republiki Sloveniji.
Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra ali druge pristojne institucije, v kateri je pravna oseba vpisana. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni. Fizična oseba
predloži osebno izkaznico ali potni list ter
potrdilo o državljanstvu ali drug ustrezen
dokument iz katerega je razvidno, da lahko
kupi nepremičnino v Republiki Sloveniji.
2.2. Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«.
2.3. Pisne ponudbe je potrebno poslati kot priporočeno pošiljko s povratnico v
15 dneh od dneva objave tega razpisa v
zaprti ovojnici z oznako »Ponudba za nakup
nepremičnin – ne odpiraj«, na naslov Stol
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d.d., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik.
Pisna ponudba mora vsebovati ponujeno
kupnino (tudi ceno za m2) in način ter roke
plačila.
2.4. Za podrobnejše informacije in oglede je kontaktna oseba direktor Janez Pezdirc, tel. 01/830-11-11, vsak dan med 9. in
12. uro do zaključka zbiranja ponudb.
2.5. Pisne ponudbe bo pregledala komisija za izbor najugodnejšega ponudnika.
Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje
v 15 dneh po zaključku zbiranja ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik po presoji oziroma izbiri prodajalca, pri čemer cena
ne bo edini kriterij.
Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
pozove vse ponudnike ali pa samo tiste,
katerih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne, da ponudbo še dopolnijo v posameznih
elementih, prav tako pa lahko komisija v
katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki ali le s posameznimi od njih
opravi pogajanja z namenom doseganja čim
boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne
da bi za to navedla razlog.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom,
je izključena.
2.6. Za resnost ponudb so ponudniki dolžni priložiti ponudbi, kot njen sestavni del, potrdilo o vplačani varščini na
transakcijski račun družbe Stol d.d., št.
02312-0014791733 odprt pri NLB d.d., in
sicer za nepremičnino iz točk 1.1. in 1.2. po
8,000.000 SIT oziroma v višini 12,000.000
SIT za skupno ponudbo.
Osnutek pogodbe bo prodajalec posredoval ponudniku istočasno z obvestilom komisije o izboru, ki jo je dolžan skleniti v roku
15 dneh.
2.7. Če izbrani ponudnik ne bo, kot navedeno zgoraj, sklenil kupoprodajne pogodbe
v rokih iz prejšnje točke ali plačal kupnine v
pogodbenih rokih, se bo štelo, da odstopa
od ponudbe, morebitna že sklenjena kupoprodajna pogodba se bo štela za razdrto,
plačano varščino pa bo kot skesnino obdržal
prodajalec.
2.8. Davke ter ostale stroške v zvezi s
sestavo in overitvijo Kupoprodajne pogodbe ter s prenosom lastništva plača kupec,
vključno s stroški parcelacije funkcionalnega zemljišča in vpisom lastninske pravice v
zemljiško knjigo.
2.9. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena po plačilu celotne kupnine.
Stol d.d. Kamnik

Javne dražbe
Št. 4652-150/2003
Ob-11098/05
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, Koper, na podlagi Pravilnika o pogojih
in postopku za prodajo stanovanjskih hiš,
stanovanj, pomožnih stanovanjskih prostorov in drugih delov stavb (Uradne objave,
19/94), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
občin (Uradni list RS, št. 12/03), Zakona o
javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 47/99,
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02) ter

sklepa Občinskega sveta Mestne občine
Koper, št. K4652-162/2003 z dne 15. 7.
2004 in št. K4652-219/2002 z dne 10. 3.
2005, razpisuje
javno dražbo,
ki bo v ponedeljek, 9. 5. 2005 ob 9.30, v
sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva
10 – pritličje, za prodajo naslednjih nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Koper:
1. Zemljišče s parc. št. 3726 k.o. Jernej,
v izmeri 300 m2, za izklicno ceno 2,784.608
SIT brez DDV.
2. Zemljišče s parc. št. 1960 k.o. Topolovec, v izmeri 755 m2, za individualno gradnjo,
za izklicno ceno 2,569.565,73 SIT brez DDV.
3. Zemljišče s parc. št. 1839/1 k.o. Dekani, v izmeri 276 m2, za izklicno ceno
3,369.839 SIT brez DDV.
4. Zemljišče s parc. št. 1837 k.o. Dekani,
v izmeri 464 m2, za izklicno ceno 5,665.237
SIT brez DDV.
5. Zemljišče s parc. št. 412/2 k.o. Oltra,
v izmeri 427 m2, za izklicno ceno 5,204.445
SIT brez DDV.
6. Nepremičnina, v naravi dotrajan gospodarski objekt na naslovu Gažon b.š.,
stoječ na parc. št. 198/6 k.o. Gažon, ki po
katastrskih in zemljiškoknjižnih podatkih obsega stavbišče v skupni izmeri 34 m2 in
dvorišče v skupni izmeri 248 m2, koristna
površina objekta znaša 44 m2. Izklicna cena
znaša 4,057.038 SIT.
7. Nepremičnina, v naravi klet v večstanovanjski hiši v Kopru, Cankarjeva ulica
31, stoječa na parc. št. 345/2 k.o. Koper, v
skupni izmeri 3,96 m2. Izklicna cena znaša
732.005 SIT.
8. Nepremičnina, v naravi klet v večstanovanjski hiši v Kopru, Cankarjeva ulica
31, stoječa na parc. št. 345/2 k.o. Koper, v
skupni izmeri 5,90 m2. Izklicna cena znaša
1,090.612 SIT.
9. Nepremičnina, v naravi porušen objekt
na naslovu Topolovec b.š., stoječ na parc.
štev. 3050 k.o. Topolovec, ki po katastrskih
in zemljiškoknjižnih podatkih obsega porušen objekt v skupni izmeri 52 m2 in njivo
v skupni izmeri 187 m2, koristna površina
objekta znaša 25 m2. Izklicna cena znaša
827.018 SIT.
Razpisni pogoji za prodajo nepremičnin
na javni dražbi so naslednji:
1. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na podračun Mestne občine Koper, številka
01250-0100005794, voden pri Upravi RS
za javna plačila – urad Koper, z obveznim
sklicem na številko 00 201000 ter dokazilo
o vplačilu predložiti na javni dražbi.
2. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
v najkasneje 30 dneh po javni dražbi. Če
pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade
ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve
in ostalih stroškov, v korist lastnika.
3. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh po overitvi prodajne pogodbe
na podračun Mestne občine Koper, številka
01250-0100005794, voden pri Upravi RS za
javna plačila – urad Koper.
4. Zastopniki civilnih in pravnih oseb morajo predložiti pravnoveljavno overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
5. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v petnajstih dneh po izvedeni javni dražbi.
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6. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
7. Kupec mora pri dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko.
8. Pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra in ID štev. za DDV.
9. Kupci nepremičnin pod zaporedno številko 2. so dolžni pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek.
10. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.
11. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine v roku 5 delovnih dni.
12. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišč
pod zaporedno številko od 1. do 5. in služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve
lastninske pravice se vpišejo v zemljiško
knjigo.
13. Prodajalec si pridrži pravico, da z
nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe
kljub uspeli dražbi.
Izklicne cene so izračunane na dan 31. 3.
2005. V cene pod zap. št. od 1. do 5. točke
ni vključen 20% davek na dodano vrednost,
ki ga poravnajo kupci. Kupci nepremičnin
pod zap. št. od 6. do 9. plačajo 2% davek na
promet nepremičnin. Drugi stroški v zvezi s
prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna kupec.
Zemljišče pod točko 3. je obremenjeno
s služnostjo dostopa do parc. št. 1838 k.o.
Dekani. Zemljišče pod 4. točko je brez dostopa.
Nepremičnini – kleti pod 7. in 8. točko
sta zasedeni.
Dostop do nepremičnine pod 9. točko je
po privatni lasti. Nepremičnina pod 9. točko je obremenjena s služnostjo dostopa do
parc. št. 1930/4 k.o. Topolovec.
Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 10.000 SIT.
Vse informacije v zvezi z nepremičninami, ki se prodajajo, dobijo interesenti
na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, ali po tel. 05/664-62-85, v času
uradnih ur.
Mestna občina Koper

Razpisi delovnih
mest
Ob-10848/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest:
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Dob (m) – 2 delovni mesti,
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPMZKZ Celje (m) – 4 delovna mesta,
– paznik, pooblaščena uradna oseba v
ZPKZ Ljubljana (m) – 1 delovno mesto,
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Koper (ž) – 1 delovno mesto,
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Maribor (m) – 1 delovno mesto,

Št.

– paznik, pooblaščena uradna oseba
v Prevzgojnem domu Radeče(m) – 1 delovno mesto,
– svetovalec – paznik, pooblaščena
uradna oseba v ZPKZ Ljubljana (m) – 1
delovno mesto.
Naloge na delovnih mestih paznika se
lahko opravljajo v nazivih paznik III, paznik
II in paznik I, na delovnem mestu svetovalca
– paznika pa v nazivih svetovalec – paznik III, svetovalec – paznik II in svetovalec
– 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 oziroma ženska v ZPKZ Koper,
– najmanj srednja izobrazba splošne,
tehnične oziroma druge ustrezne smeri
(paznik) oziroma visoka strokovna izobrazba pravne, upravne, varstvoslovne ali druge ustrezne smeri (svetovalec – paznik),
– delovne izkušnje v trajanju vsaj 6 mesecev (paznik) oziroma 7 mesecev (svetovalec – paznik),
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(kandidat, ki ga nima, ga bo v primeru izbora moral opraviti v 1 letu od imenovanja
v naziv),
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu RS
(npr. osebnega dokumenta),
– fotokopijo dokazila o zaključku srednje šole,
– 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, 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 bodo morali izbrani
kandidati predložiti potrdilo Ministrstva za
pravosodje o nekaznovanosti in potrdilo
pristojnega sodišča, da niso v kazenskem
postopku,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj je treba v 8 dneh
od objave posredovati v zaprti kuverti s pripisom »za javni natečaj – paznik« na naslov zavoda, za katerega je kandidat zainteresiran:
– Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem,
– Zavod za prestajanje mladoletniškega
zapora in kazni zapora Celje, Linhartova 3,
3000 Celje,
– Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska 3, 6000 Koper,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor,
– Prevzgojni dom Radeče, Pot na Brod
21, 1433 Radeče.
Usposobljenost kandidatov se bo preverjala z osebnim razgovorom in psihološkim
testiranjem.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s pol-
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nim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
na sedežu posameznega zavoda za prestajanje kazni zapora in na terenu, v izmenah. Izbrani kandidati bodo morali 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.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v 15 dneh po opravljenem postopku.
Dodatne informacije dobite na tel.
07/30-47-010 pri Ivici Vitez (Dob),
03/426-67-70 pri Jerneji Novak (Celje),
01/300-55-30 pri Iris Golob (Ljubljana),
05/610-04-50 pri Lilijani Laganis (Koper),
02/290-96-10 pri Jožici Benčič (Maribor),
03/56-58-300 pri Majdi Lipec (Radeče).
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 853/05
Ob-10858/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja javni natečaj za prosta delovna mesta
10 pripravnikov
z univerzitetno izobrazbo.
Od kandidatov pričakujemo:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri
(8 pripravnikov),
– univerzitetno izobrazbo politološke ali
ekonomske smeri (2 pripravnika),
– aktivno znanje dveh tujih jezikov, od
tega en jezik izmed: angleški, nemški, francoski španski ali ruski jezik,
– usposobljenost za delo z računalniškimi urejevalniki besedil.
Za navedena delovna mesta je kraj
opravljanja dela Prešernova 25, Ljubljana,
kandidati/ke pa morajo poleg navedenih
pogojev izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta:
državljanstvo Republike Slovenije, znanje
uradnega jezika, aktivno znanje dveh tujih
jezikov, da oseba ni bila pravnomočno obsojena in ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev. Prednostni kriterij za izbiro je
znanje francoskega jezika.
Kandidati/ke morajo poleg morebitnih
dodatnih dokazil, navedenih pri razpisanem
delovnem mestu, priložiti tudi vlogo z življenjepisom v predpisani obliki (na voljo na
uradni spletni strani ministrstva), dokazilo
o univerzitetni izobrazbi, dokazila o aktivnem znanju tujih jezikov (to se dokazuje s
certiﬁkatom o aktivnem znanju tujih jezikov
ali z dokazilom, da se je kandidat/ka šolal/a
v tujem jeziku; pridobil/a stopnjo izobrazbe
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko – v
državi, v kateri je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6 mesecev ali več opravljal/a dela
visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku) ter dokazila o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih
dokazil priložiti dokazila o splošnih pogojih za zasedbo delovnega mesta: dokazilo
o državljanstvu RS, pisno izjavo, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Rok za vlaganje prijav je 15 dni od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25,
Ljubljana, z navedbo delovnega mesta, za
katero se kandidat/-ka poteguje, in z označ-
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bo »Javni natečaj za zasedbo delovnih
mest«.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranim kandidatom/kam bo izdana upravna odločba, drugim pa bo vročen sklep,
da niso izbrani. Z izbranimi kandidati/kami
bomo po dokončnosti odločbe o izboru
sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen
čas 10 mesecev.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-20-72.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-10866/05
Upravna enota Tržič, Trg svobode 18,
Tržič, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
1. višji referent/referentka v Oddelku
za upravne notranje zadeve.
Delovno mesto »višji referent« je uradniško delovno mesto in se lahko opravlja v
nazivu višji referent I, višji referent II, višji
referent III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/kandidatke:
– 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 višja strokovna izobrazba pravne, upravne, ekonomske ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj šest mesecev ustreznih delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit,
– izpit za matičarja.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
za matičarja,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopija potrdila o državljanstvu ali
fotokopija osebnega dokumenta,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča, ali pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Opis dela:
– opravljanje nalog s področja državljanstva, osebnih stanj, matičnih zadev, potnih
listin in prijavno-odjavnih zadev ter gibanja
in prebivanja tujcev,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na 1. stopnji.
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.
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Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih prijavi in na podlagi razgovora s kandidati. Prednost pri izbiri bodo
imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v državni upravi in s poznavanjem delovnega
področja iz opisa dela.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne enote Tržič.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v osmih dneh po objavi, na naslov:
Upravna enota Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, s pripisom »za javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Janez Palovšnik, vodja Oddelka za občo upravo, tel.
04/596-30-51.
Upravna enota Tržič
Št. 105/05
Ob-10867/05
Svet centra za izobraževanje in kulturo
Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje,
objavlja prosto delovno mesto
direktorja Centra za izobraževanje in
kulturo Trebnje.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še pogoje skladno s 16. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96).
Zaželena so še posebna znanja in sposobnosti:
– imeti mora vodstvene in organizacijske
sposobnosti za vodenje zavoda,
– izkazani delovni rezultati pri pedagoško-andragoškem delu iz katerih izhaja, da
bo lahko uspešno opravljal dela in naloge
direktorja.
Direktor CIK poleg funkcije poslovnega
in pedagoškega vodenja zavoda opravlja
tudi strokovna dela v obsegu in na način, ki
se določi s sklepom in v skladu z notranjo
delitvijo dela in delovnim načrtom CIK. Predviden pričetek dela bo 1. 8. 2005.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite na gornji naslov s pripisom »prijava
na razpis« v 8 dneh po objavi razpisa.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Center za izobraževanje
in kulturo Trebnje
Št. 100-3/2005-1
Ob-11025/05
Upravna enota Ljutomer objavlja na podlagi 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno
besedilo) javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za uradniško delovno mesto pripravnik – svetovalec III in sicer za
določen čas, za čas usposabljanja za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni

bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
kmetijske ali druge podobne tehnične smeri.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– dokazilo o državljanstvu,
– 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.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas za čas 10 mesecev,
s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal
na sedežu Upravne enote Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Upravna enota Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer s pripisom »za javni natečaj – ne
odpiraj«. Če je prijava poslana priporočeno
po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je
oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in
začne teči z dnem objave javnega natečaja
v Uradnem listu RS.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na telefon 02/584-94-13 (Jožica Onišak Ratiznojnik).
Upravna enota Ljutomer
Ob-11027/05
Župan Mestne občine Koper razpisuje
delovno mesto
direktorja javnega zavoda Gasilske
brigade Koper.
Poleg splošnih pogojev, določenih z delovno pravno zakonodajo, morajo kandidati
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj višja izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Mandat traja štiri leta.
Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev, kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj, dokazilo o izobrazbi in predlog programa delovanja in razvoja zavoda.
Prijavo na razpis z vsemi prilogami kandidati pošljejo priporočeno na naslov Mestna občina Koper, župan, Verdijeva 10, 6000
Koper, s pripisom »Razpis direktor GB Koper – ne odpirati.«
Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa.
O izbiri kandidata bo župan odločil v 30
dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Koper
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Su 010602/2005-5
Ob-11029/05
Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
pravosodni sodelavec (vodja vpisnika) – eno delovno mesto za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in dvomesečnim
poskusnim delom.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: pravosodni sodelavec II
in pravosodni sodelavec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba (V) ali srednja strokovna izobrazba administrativne ali družboslovne smeri,
– najmanj šest let in osem mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit in izpit
iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz Sodnega reda, pod
pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv, sicer se
imenovanje v naziv razveljavi.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi (fotokopijo diplome oziroma zaključnega izpita),
– fotokopijo potrdila 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 RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
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.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21,
9000 Murska Sobota.
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Urad predsednika (javni
natečaj), Slomškova 21, 9000 Murska Sobota.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri sekretarki Okrožnega sodišča v Murski Soboti, tel. 02/535-29-02.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Št. 892/2005
Ob-11041/05
Na podlagi 24. in 28. člena statuta Elektra Ljubljana, javnega podjetja za distribucijo
električne energije, d.d., in sklepa 13. redne
seje nadzornega sveta z dne 29. marca
2005 nadzorni svet Elektra Ljubljana, javnega podjetja za distribucijo električne energije, d.d., v imenu Vlade RS objavlja

Št.

javni razpis
za zbiranje prijav kandidatov za upravo
– predsednika(co) uprave Elektra
Ljubljana,d.d.
Za predsednika(co) uprave je lahko imenovan kandidat (ka), ki poleg pogojev, ki jih
določajo statut, zakon in drugi predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje
in organizacijo.
Predsednik(ca) uprave bo imenovan za
dobo štirih let.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter predloženim programom dela in razvoja podjetja za obdobje štirih let poslati v roku 15 dni po objavi
razpisa na naslov: Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska 58, 1516 Ljubljana s pripisom
»nadzorni svet – javni razpis«.
Upoštevane bodo le pravočasno vložene
prijave z notarsko overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Vlogi je treba priložiti:
1. notarsko overjeno kopijo diplome,
2. fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
3. potrdilo o znanju slovenskega jezika
(samo za tuje državljane),
4. potrdilo o znanju tujega jezika,
5. potrdilo o nekaznovanju,
6. potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
7. izjave, da ni bil obsojen na plačilo odškodnine upnikom,
8. izpisek iz rojstne matične knjige,
9. program dela in razvoja podjetja.
Dokazila k 5., 6. ne smejo biti starejša
od 6 mesecev.
Elektro Ljubljana, d. d.
nadzorni svet
Ob-11052/05
Mladinski zavod Poprad – Zavod za razvoj kulturne, športne in drugih interesnih
dejavnosti dijakov in študentov – razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja Mladinskega zavoda (M/Ž).
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije ali držav članic Evropske Unije;
– predloži izkaz o znanju slovenskega
jezika, kolikor ni državljan Republike Slovenije;
– mora izpolnjevati pogoje 246. člena
Zakona o gospodarskih družbah (originalno
potrdilo naj ne bo starejše od 1 meseca);
– ima najmanj V. stopnjo izobrazbe;
– ima najmanj 2 leti izkušenj na področju
dejavnosti, ki jih aktivno opravlja zavod ali
ustanovitelj (=Klub goriških študentov);
– ima najmanj 1 leto izkušenj z delovanjem ustanovitelja (=Klub goriških študentov);
– ima strokovne, vodstvene in organizacijske sposobnosti;
– predloži vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 2 let, s poskusno dobo 3 mese-
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cev. Rok za prijavo prične teči 22. 4. 2005
ter se zaključi 9. 5. 2005. Vse prijave za
razpis nam pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Razpisna komisija Mladinskega
zavoda Poprad, Mladinski zavod Poprad,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Mladinski zavod Poprad
Št. 227/05
Ob-11062/05
Na podlagi določb 73. člena, v povezavi
z 71. členom Statuta in Akta o sistemizaciji
delovnih mest, Klinični center Ljubljana razpisuje delovno mesto s posebnimi pooblastili delovno mesto
glavne medicinske sestre Službe za
kardiologijo, SPS Pediatrična klinika
(m/ž).
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in
organizacijskega vodenja.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za mandatno dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev naj kandidati/ke pošljejo v roku 15
dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana,
s pripisom »za razpisno komisijo za delovno
mesto glavne medicinske sestre Službe za
kardiologijo, SPS Pediatrična klinika«.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni v 8 dneh po imenovanju izbranega kandidata/ke.
Klinični center Ljubljana
Št. 110-11/2005-1-213
Ob-11063/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT
in 2/04 – ZDSS) načelnik Upravne enote
Kočevje, mag. Miloš Senčur, objavlja javni
natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Upravni enoti Kočevje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo, pravne ali upravne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
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zenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev, izven
sistemizacije, v prostorih Upravne enote
Kočevje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Kočevje, 1330
Kočevje, Ljubljanska cesta 26, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za pripravnika«, in sicer v roku 8 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS oziroma od objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS oziroma od dneva objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Mira Šertelj, zaposlena v Upravni enoti Kočevje, tel. 893-83-26.
Upravna enota Kočevje
Su 010601/05
Ob-11064/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 in 110/02), 22. in 23. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04) Okrožno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni sodelavec (vodja vpisnika).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– pravosodni sodelavec I,
– pravosodni sodelavec II,
– pravosodni sodelavec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz Sodnega reda,
– znanje strojepisja,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta 8 mesecev,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
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– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz poznavanja določil Sodnega reda,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili, navedeni v predzadnji in zadnji
alinei 5. točke, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in upravnega
postopka, pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od imenovanja
v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Urad predsednice,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/234-73-23.
Okrožno sodišče v Mariboru
Št. 05-50200
Ob-11088/05
Občina Domžale objavlja javni natečaj
za
svetovalca županje v Uradu županje.
Delovno mesto je uradniško delovno delavno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji svetovalec III, II, I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6
mesecev,
– ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje točke.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(VIS VII),
– 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državni izpit iz javne uprave,
– poskusno delo 3 mesece.
V primeru, da izbrani kandidat ne bo imel
državnega izpita iz javne uprave, bo le-tega
moral opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom.
Delo bo potekalo na Občini Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.
Rok za prijavo je 4. 5. 2005. Kandidati
morajo prijavi priložiti dokazilo o pridobljeni izobrazbi, fotokopijo delovne knjižice, iz
katere je razvidna delovna doba, dokazilo
o opravljenem strokovnem izpitu, fotokopijo
osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdila o državljanstvu, potrdilo, da kandidat ni v

kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče in ne sme biti starejše od 3 mesecev),
potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše
od 3 mesecev).
Prijave z dokazili pošljite na naslov: Občina Domžale, Urad županje, Pravna in kadrovska služba, Ljubljanska 69, Domžale.
Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko
dobite na tel. 01/72-20-100, int. 117, pri Mihaeli Mekše.
O izbiri bodo kandidati obveščeni predvidoma v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo.
Občina Domžale
Su 89/05-2
Ob-11089/05
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto, ki se
izvaja v enem nazivu
vodja pisarne ustavnega sodnika.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– znanje strojepisja;
2. imenovanje v naziv:
– 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,
– da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
II. Vodja pisarne ustavnega sodnika
opravlja naslednje naloge:
– enostavna strokovna opravila po odredbi ustavnega sodnika, in administrativno
delo za svetovalce Ustavnega sodišča ali
strokovne sodelavce v strokovni službi v zadevah, iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– pomoč pri organizaciji protokolarnih
obveznosti ustavnega sodnika,
– posredovanje zvez in sporočil,
– korespondenčno delo za ustavnega
sodnika,
– evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
– evidenca in usklajevanje obveznosti
ustavnega sodnika,
– administrativno delo za svetovalce
Ustavnega sodišča in strokovne sodelavce
v strokovni službi,
– nadomeščanje vodje pisarne predsednika, drugega ustavnega sodnika ali vodje
pisarne generalnega sekretarja,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi ustavnega sodnika,
generalnega sekretarja, direktorja ali vodje
upravno-administrativnega dela.
III. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
VI. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti
dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogo-
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jev (fotokopijo diplome, potrdilo o delovni
dobi, potrdilo o znanju tujega jezika, potrdilo, da niso v kazenskem postopku (potrdilo se pridobi pri pristojnem okrajnem
sodišču in ne sme biti starejše od dneva
uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni
(potrdilo se pridobi pri Ministrstvu za pravosodje in ne sme biti starejše od dneva
uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike
Slovenije).
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike
Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni
le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z
navedbo »Ne odpiraj – javni natečaj – vodja
pisarne ustavnega sodnika«.
V. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VI. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo
na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana
upravna odločba, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
VII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
VIII. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Ob-11090/05
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za naslednje prosto delovno mesto:
vodja sektorja za reševanje in prestrukturiranje podjetij v Direktoratu za
notranji trg.
Naloge na tem položajnem uradniškem
delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu sekretar/ka ali podsekretar/ka.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba družboslovne,
naravoslovne ali tehnične smeri ali visoka
strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne, naravoslovne ali
tehnične smeri,
– 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji: državni izpit iz javne uprave.
Želena znanja: znanje tujega jezika.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal/a na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5.

Št.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami na področju prisilne
poravnave, stečaja in likvidacije.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat-ka ima),
– 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. Nepopolne in prepozne vloge v
izbirnem postopku ne bodo upoštevane.
Pogoje, ki dajejo kandidatom prednost
pri izbiri, bo posebna natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc in na podlagi pogovora s
kandidati.
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).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/478-32-11.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-11100/05
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02, 2-70/04 in 23/05) objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti:
1. št. 1107 – podsekretar (m/ž) v Sektorju za izobraževanje odraslih.
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar in sekretar. Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu
podsekretar.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo
ali magisterijem družboslovne ali naravoslovne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
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Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
2. št. 2208 – svetovalec (m/ž) v Službi
za razvoj kadrov v šolstvu.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu svetovalec III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri, družboslovne ali upravne
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto omenjeni izpit opravile najkasneje v
roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati(ke) izpolnjevati še splošne pogoje,
ki so določeni s predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat(ka) ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba in
– pisno izjavo v kateri kandidat(ka) izjavlja:
– da ni bil(a) pravnomočno obsojen(a)
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil(a)
obsojen(a) na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (obe
potrdili bo izbrani kandidat predložil naknadno).
Za objavljeni delovni mesti bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Izbrani(a) kandidat(ka) bo
opravljal(a) delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z življenjepisom (z opisom dosedanjih delovnih izkušenj) in z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, v 8 dneh od dneva
objave javnega natečaja, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kadrovska služba
(»za javni natečaj – del. m….«), Kotnikova
38, Ljubljana. V vlogah naj se kandidati sklicujejo na št. in naziv razpisanega delovnega
mesta. Če je prijava poslana priporočeno po
pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje
zadnji dan roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo
popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene
v izbirni postopek. Natečajna komisija bo
v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc oziroma
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razgovorov. Kandidate bomo o izbiri pisno
obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-46-94, Matej Špenko.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 111-43/05-0515
Ob-11119/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Tolminu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-11241/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02),
objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v
Mestni upravi:
vodja referata za kulturo v Oddelku za
družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: višji svetovalec III, višji
svetovalec II in višji svetovalec I.
Delovno področje:
– organiziranje, načrtovanje, usmerjanje
in koordiniranje dela z drugimi organi glede
izvajanja dela referata,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil
in drugih zahtevnih gradiv s področja delovanja referata,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 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 in dodatna znanja:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri z najmanj tremi leti in štirimi meseci
delovnih izkušenj ali
– visoka strokovna izobrazba z najmanj
petimi leti delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– pasivno znanje enega svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
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– komunikativnost,
– organizacijske sposobnosti.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima),
– dokazilo o pasivnem znanju enega
svetovnega jezika,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– 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.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s šest mesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Mestne občine Maribor, Ul. Heroja
Staneta 1, Maribor.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave
javnega natečaja. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne
dodatne informacije dobite na tel. številki
02/220-10-00 pri Nini Hernah, oziroma na
elektronskem naslovu nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Ob-11249/05
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta:
1. Višji svetovalec v Oddelku za okolje
in prostor za delovno mesto vodje oddelka,
ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec
II, višji svetovalec I.
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in 6-mesečnim poskusnim delom.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
organizacijske ali druge smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– biti mora državljan RS,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6
mesecev,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,

– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o
tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali izjavo kandidata o tem, da ni sprožen
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
2. Svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor za dela na področju okolja in prostora s poudarkom na urejanju prostora in
graditve objektov ter nadzora nad izvajanjem obveznih gospodarskih javnih služb,
ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III,
svetovalec II, svetovalec I.
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in 5-mesečnim poskusnim delom.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– biti mora državljan RS,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6
mesecev,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o
tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali izjavo kandidata o tem, da ni sprožen
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
3. Svetovalec v Oddelku za družbene
dejavnosti za dela na področju nalog, povezanih s socialnim varstvom, ki se lahko
opravlja v nazivu svetovalec III, svetovalec
II, svetovalec I.
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in 5-mesečnim poskusnim delom.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali socialne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– biti mora državljan RS,
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– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6
mesecev,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o
tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali izjavo kandidata o tem, da ni sprožen
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri.
Kontaktna oseba: Dušan Mežnaršič, tel.
07/348-11-16.
Občina Trebnje
Ob-11250/05
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje, razpisuje prosto delovno
mesto
učitelja slovenskega jezika z geograﬁjo ali zgodovino
za določen čas s polnim delovnim časom
od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
Prijave in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov šole v 8 dneh po
objavi razpisa.
Osnovna šola Nazarje
Št. 111-02-34-36/2005-01072-04

Ob-11265/05

V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS:
na Davčnem uradu Kočevje
1. referent/-ka za administrativno izterjavo v referatu za izterjavo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent/-ka IV, referent/-ka III in referent/-ka II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
na Davčnem uradu Kranj, Izpostava
Kranj
2. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
kontrolo, odmero in obračun davkov in
drugih dajatev.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/-a kontrolor/-ka III, višji/-a kontrolor/-ka II ali višji/-a kontrolor/-ka I.

Št.

Pogoji za opravljanje dela:
– višja strokovna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
na Davčnem uradu Ljubljana
3. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
odmero in kontrolo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/-a kontrolor/-ka III, višji/-a kontrolor/-ka II ali višji/-a kontrolor/-ka I.
Pogoji za opravljanje dela:
– višja strokovna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim
poskusnim delom.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto tudi opravljalo:
– pod št. 1: DU Kočevje, Ljubljanska cesta 10, 1330 Kočevje,
– pod št. 2: DU Kranj, Izpostava Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
– pod št. 3: DU Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Vesna Kocuvan, tel.
01/893-91-17,
– pod št. 2: Marja Štromajer, tel.
04/237-11-29,
– pod št. 3: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85.
Davčna uprava RS
Št. 38/05
Ob-11355/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
ZJU-UPB1 (Ur. l. RS, št. 35/05), Občina
Dobrna objavlja javni natečaj za delovno
mesto
pripravnika-ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v občinski upravi – za področje gospodarskih dejavnosti, komunale in urejanja
prostora.
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Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj višja izobrazba gradbene
smeri,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a
obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidatov pričakujemo še znanje iz
računalniških programov v okolju Windows
(Word, Excel, orodja GIS – program ArcView), vozniško dovoljenje B ktg. in morebitna
druga strokovna znanja.
K pisni prijavi z življenjepisom mora kandidat/ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– podpisano pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– podpisano pisno izjavo, da zoper kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– druga morebitna dokazila.
Kandidati/ke naj pisne prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljejo v 15 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s
pripisom »Javni natečaj – pripravništvo«.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na
sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19. Delovno
razmerje se bo sklenilo za določen čas, za
čas trajanja pripravništva, s polnim delovnim časom.
Med prijavljenimi kandidati bomo opravili
ožji izbor, s katerimi bomo opravili ustni razgovor in pisni preizkus znanj.
Kandidati/ke bomo o izbiri pisno obvestili
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti na
tel. 03/780-10-57 (Zdenka Kumer).
Občina Dobrna
Ob-11438/05
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
Pristopne pogodbe k Evropski uniji, ki jo
je Republika Slovenija podpisala 16. aprila
2003 v Atenah (objavljena v UL L 236 in
UL C 227 E, 23. 9. 2003) ter na podlagi 4.
člena Zakona o predlaganju kandidatov iz
Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02)
razpisuje:
– 1 mesto za nacionalnega predstavnika v Eurojust,
ustanovljenega na podlagi Sklepa Sveta
z dne 28. 2. 2002 o vzpostavitvi Eurojust z
namenom krepiti boj proti težkim kaznivim
dejanjem (UL L 63, 6. 3. 2002, str. 1).
Razpisni pogoji:
– oseba, ki opravlja funkcijo vrhovnega
državnega tožilca Republike Slovenije ali
višjega državnega tožilca Republike Slovenije in ki izpolnjuje pogoje za sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Kandidat bo izvoljen za obdobje štirih
let.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
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jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je treba vložiti v 15
dneh po objavi. K prijavi mora biti priložen
tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem
pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Št. 615-2/05-0801
Ob-11104/05
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, razpisuje
7 štipendij za sodnike, državne tožilce
in državne pravobranilce
za podiplomski študij prava ter za specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem
drugem strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim, tožilskim oziroma pravobranilskim delom.
Za štipendije so predvidena sredstva
v višini 5,000.000 SIT. Najvišji znesek, ki
ga bo ministrstvo dodelilo kot štipendijo, je
600.000 SIT za doktorat brez vpisa v študijski program in 1,000.000 SIT za magistrski
študij oziroma v višini šolnine, določene za
posamezni študij, če je nižji od prej določenih zneskov.
Kandidirajo lahko sodniki, državni tožilci, pomočniki državnih tožilcev, državni pravobranilci in pomočniki državnega pravobranilca, ki izpolnjujejo pogoje oziroma so
pripravljeni prevzeti obveznosti, določene
z Zakonom o sodniški službi (Uradni list
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnikom o štipendiranju sodnikov,
državnih tožilcev in državnih pravobranilcev
(Uradni list RS, št. 74/04).
Rok za prijavo je 23. maj 2005.
Prijava mora vsebovati:
– osebne podatke kandidata (osebno
ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega
ali začasnega prebivališča, davčno številko
in celotno številko bančnega – transakcijskega računa s podatki o banki, ki ga vodi)
z življenjepisom, naziv funkcije, ki jo opravlja, in naziv organa, pri katerem to funkcijo
opravlja;
– podatke o času opravljanja funkcije
kandidata pri pravosodnem organu, kjer
kandidat trenutno opravlja funkcijo;
– program študija, iz katerega so razvidni vsebina, izvajalec, študijski načrt in
stroški študija;
– speciﬁkacijo vseh stroškov študija glede na program študija ter predlog za višino
štipendije;
– dokazilo o vpisu na študij;
– dokazilo o izpolnjenih dosedanjih obveznostih oziroma učnem uspehu na študiju.
Na podlagi zbranih popolnih prijav bo ministrstvo določilo obseg sredstev za štipendije za posamezne pravosodne organe. Pri
tem bo upoštevalo naslednje kriterije:
– število vseh funkcionarjev v posameznem pravosodnem organu;
– število popolnih prijav iz posameznega
pravosodnega organa.
O podelitvi štipendije bo za sodnike odločal Sodni svet, za državne tožilce in pomočnike državnih tožilcev Državno tožilski svet
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in za državne pravobranilce in pomočnike
državnih pravobranilcev generalni državni
pravobranilec. Pred odločitvijo bodo navedeni organi pridobili mnenje predstojnika posameznega organa ter upoštevali naslednja
merila:
– potrebe posameznega organa za izobraževanje na določenem področju;
– število doslej podeljenih štipendij za
kandidata;
– povezanost študija s pravnim področjem, na katerem kandidat dela;
– število že opravljenih izpitov in drugih
študijskih obveznosti;
– čas opravljanja funkcije pri pravosodnem organu, kjer kandidat trenutno opravlja
funkcijo;
– dosedanje kandidatovo publicistično
delo in strokovna dejavnost;
– izpolnjevanje kriterijev za oceno oziroma napredovanje;
– oceno kandidatove službe oziroma
dela.
Višino štipendije bo določilo ministrstvo
v okviru sredstev, določenih za posamezen
pravosodni organ, ob upoštevanju predloga
kandidata in pristojnega organa iz prejšnjega odstavka.
Z izbranimi kandidati bo ministrstvo sklenilo štipendijske pogodbe.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-11345/05
Minimum content of standard advertisement for local open tender procedures (C 3)
Naziv pogodbe: Posoški kovinarski grozd (Št pogodbe o donaciji: No.
4905801-01-01-0005)
Sklic
na
objavo:
EuropeAid/
114342/D/SV/SI
Obvestilo
Posoškega razvojnega centra
Razveljavlja razpis za predložitev
ponudb
za dobavo računalniške opreme, programa, uvajanja ter vzdrževanja,
Posoški razvojni center razveljavlja razpis za predložitev ponudb za nakup opreme: računalniške opreme, programa, uvajanja ter vzdrževanja, za potrebe projekta
ﬁnanciranega iz naslova Phare Programa
prekomejnega sodelovanja Slovenija / Italija
2002 – PRIMe donacijska shema, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 38 z dne
15. 4. 2005.
Posoški razvojni center
Ob-11346/05
Minimum content of standard advertisement for local open tender procedures (C 3)
Naziv pogodbe: Posoški kovinarski grozd (Št pogodbe o donaciji: No.
4905801-01-01-0005)
Sklic
na
objavo:
EuropeAid/114342/D/SV/SI
Obvestilo
Posoškega razvojnega centra
o objavi poziva za predložitev ponudb
za dobavo računalniške opreme, programa, uvajanja ter vzdrževanja
Posoški razvojni center poziva k predložitvi ponudb za nakup opreme: računalniške opreme, programa, uvajanja ter vzdrževanja, za potrebe projekta ﬁnanciranega

iz naslova Phare Programa prekomejnega
sodelovanja Slovenija / Italija 2002 – PRIMe
donacijska shema. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: Posoški razvojni
center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid in na
spletni strani www.pososki-rc.si. Rok za oddajo ponudb je 16. 5. 2005.
Posoški razvojni center
Ob-11259/05
Minimum content of standard advertisement for local open tender procedures (C 3)
Naziv pogodbe: Joint Laboratory for
the Development of Air and Water Filtration Appliances (Št. pogodbe o donaciji:
4905801-01-01-0004)
Sklic na objavo: EuropeAid/114342/D/SV/SI
Obvestilo
Imas d.o.o., Cesta na Polane 50, 6210
Sežana
o objavi poziva za predložitev ponudb
Nakup opreme: 3D CAD/CAM laboratorijska oprema.
Naročnik (IMAS d.o.o., Cesta na Polane 50, 6210 Sežana) poziva k predložitvi
ponudb za nakup opreme: 3D CAD/CAM
laboratorijska oprema, za potrebe projekta
ﬁnanciranega iz naslova Phare Programa
prekomejnega sodelovanja Slovenija / Italija
2002 – PRIMe donacijska shema. Razpisna
dokumentacija je na voljo na naslovu: IMAS
d.o.o., Cesta na Polane 50, 6210 Sežana in
na spletni strani http://www.imas.si/prime.
htm. Rok za oddajo ponudb je 16. 5. 2005.
Imas d.o.o. Sežana
Ob-11436/05
Na podlagi 75. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99) Ministrstvo
za ﬁnance objavlja naslednje obvestilo:
V zvezi z nameravano prodajo družb v
lasti Steklarne Rogaška d.d., najavljeno v
časopisu »Delo« dne 5. aprila 2005, Ministrstvo za ﬁnance obvešča potencialne kupce,
da ima Republika Slovenija zastavno pravico na naslednjih lastniških deležih podjetij v
lasti Steklarne Rogaška, d.d.:
– Rogaška Les, d.o.o., Mestinje 6, Podplat,
– Rogaška Crystal – hotelirstvo in turizem, d.o.o., Ulica talcev 1, Rogaška Slatina,
– Rogaška Crystal palace Palace, d.o.o.,
Ulica talcev 1, Rogaška Slatina.
Poleg naštetih deležev ima Republika
Slovenija tudi zastavno pravico nad delnicami, ki jih ima v lasti Rogaška Crystal Holding
d.d., in sicer:
– v Steklarni Rogaška, d.d., in
– v Steklarni Luminos, d.d.
Ministrstvo za ﬁnance bo v skladu z Zakonom o javnih ﬁnancah unovčilo zavarovanja v obsegu plačanih poroštev, danih za
zavarovanje kreditnih obveznosti Steklarne
Rogaška, d.d.
Služba za odnose z javnostmi
Ob-11292/05
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97) in
v skladu z določilom drugega odstavka 13.
člena Navodila o pripravljanju in izdajanju
tehničnih speciﬁkacij za javne ceste (Ur. l.
RS, št. 69/98) objavljamo seznam izdanih
tehničnih speciﬁkacij za javne ceste (TSC),
ki jih je izdalo Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
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Izdane TSC:
TSC 06.414 Vezane asfaltne obrabne in
zaščitne plasti. Liti asfalti.
TSC 06.450 Krovne plasti iz asfaltnih
zmesi na dilatacijah.
TSC 06.530 Projektiranje. Dimenzioniranje novih cementnobetonskih voziščnih
konstrukcij.
TSC 06.713 Meritve gostote. Postopki
kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev.
TSC 08.311/1 Redno vzdrževanje cest.
Vzdrževanje prometnih površin. Asfaltna
vozišča.
TSC 08.312 Redno vzdrževanje cest.
Vzdrževalna dela izven vozišč javnih cest.
TSC 08.512 Varstvo cest. Izvajanje prekopov na voznih površinah.
TSC sta pripravila Tehnični odbor za voziščne konstrukcije TO-06 in Tehnični odbor za vzdrževanje cest TO-08. Soglasje
ministra, pristojnega za promet, je bilo dano
23. 6. 2004, št. 2641-6/2001/44-0403 in
19. 10. 2004, št. 2641-6/2001/47-003273.
TSC so dosegljive na spletnem naslovu
www.drsc.si.
TSC so bile sprejete ob upoštevanju
postopka informiranja v skladu z Direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES
z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka
za zbiranje informacij na področju tehničnih
standardov in tehničnih predpisov.
Direkcija RS za ceste
Št. 061-01/2003
Ob-10868/05
Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 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), 16. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Ur. l. RS, št. 33/03 in
106/03) in na podlagi sprejetega sklepa Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji, na
20. redni seji z dne 7. 4. 2005 objavlja
javno zbiranje ponudb za prodajo
avtobusa TAM 122 A 70 TK
1. Predmet prodaje: Avtobus TAM 122
A 70 TK.
Najnižja prodajna cena je 1,558.311
SIT.
2. Prodajni pogoji:
– rok za zbiranje ponudb je do vključno
sobote 7. 5. 2005,
– pisne ponudbe je potrebno poslati s
priporočeno poštno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom »prodaja z zbiranjem ponudb
771-03/2005 – ne odpiraj«, na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji,
– vsak ponudnik mora pred pretekom
roka za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% najnižje prodajne cene na
transakcijski račun Občine Šmartno pri
Litji pri Upravi za javna plačila Ljubljana
01394-0100000193, z oznako »zbiranje ponudb 771-03/2005«.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa vrnjena v roku
petih dni po odpiranju ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati: ime in
priimek ter naslov kupca oziroma ﬁrmo in
sedež kupca, ponujeni znesek, plačilne pogoje, izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma potrdilo o državljanstvu če
gre za ﬁzične osebe ter potrdilo o plačilu
varščine, pisno izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot
najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne
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pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene
kupoprodajne pogodbe.
Prodajamo po načelu »videno – kupljeno«;
Ponudbena cena za nakup predmetne
prodaje mora biti najmanj enaka najnižji prodajni ceni.
Javno odpiranje pisnih ponudb bo v torek
10. 5. 2005 v sejni sobi Občine Šmartno pri
Litiji, ob 12. uri.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v osmih dneh po odpiranju ponudb.
Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponujena cena v primeru, da bo več
ponudnikov podalo enako ceno, pa bo kupec določen z žrebom.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje je izključena, oziroma lahko občina
ali komisija oziroma pooblaščena oseba s
soglasjem osebe, ki jo je imenovala, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
3. Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom avtobusa in pregledom cenitvenega poročila zainteresirani ponudniki
dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na tel.
01/896-27-70, vsak delovni dan (kontaktna
oseba mag. Karmen Sadar).
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-11024/05
Na podlagi tretje alinee 8. člena Akta o
ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Ur. l. RS,
št. 96/00, 8/04 in 80/04), prvega odstavka 32. člena Splošnih pogojev poslovanja
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št. 119/00 in
28/01), 94. člena Zakona o javnih naročilih
ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04) in na podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 11. 4.
2005, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, objavlja
javni poziv
za nakup gradbenih parcel, drugih
urbanih zemljišč in nepremičnin ter
skupin stanovanj in stanovanjskih
stavb
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Sklad)
vabi zainteresirane ponudnike (ﬁzične in
pravne osebe ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo:
– gradbenih parcel, drugih urbanih zemljišč in nepremičnin, primernih za gradnjo
različnih vrst stanovanjskih sosesk oziroma
stanovanjskih stavb,
– skupin stanovanj in stanovanjskih
stavb v različnih fazah gradnje ali že zgrajenih, vendar ne vseljenih.
Sklad bo, v obdobju treh let od objave
tega razpisa, kupoval zemljišča za gradnjo
stanovanj, ali skupine stanovanj oziroma
stanovanjskih stavb, ki bodo najprimernejša glede na naslednja merila, ki se nanašajo na:
1. primanjkljaj stanovanj: sklad bo kupoval zemljišča ter ostale nepremičnine in
stanovanja predvsem v naseljih in območjih,
kjer je izražen primanjkljaj stanovanj in je
povpraševanje po cenovno dostopnih stanovanjih in zemljiščih večje od ponudbe teh
stanovanj, zlasti v nacionalnih in regionalnih
središčih in njihovih primestjih ter v dolo-
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čenih pomembnejših lokalnih središčih ter
razvojnih območjih;
2. primernost lokacije: primernejše so
zlasti tiste lokacije, ki omogočajo primerno
gostoto in humano izrabo zemljišč in so dostopne z javnim potniškim prometom ter z
bližnjo komunalno in družbeno infrastrukturo ter oskrbnimi dejavnostmi. Pri ocenjevanju lokacije bo upoštevana primernost
lege zemljišča, geomehanske razmere, infrastrukturna opremljenost, strošek komunalne opreme ter kakovost urbanega okolja
in vplivnega prostora;
3. karakteristike stanovanj in stanovanjskih stavb ter zunanjo ureditev:
a) primerna tipologija, sodobna zasnova
in oblika po prednostnih kategorijah:
1. nizko zgoščena stanovanjska zazidava,
2. različne večstanovanjske stavbe,
3. ostale racionalno zasnovane stanovanjske stavbe in stanovanjske soseske;
b) primerna struktura stanovanj zlasti:
1. najskromnejša stanovanja, minimalnih velikosti za najemna neproﬁtna stanovanja po 14. členu Pravilnika o dodeljevanju
neproﬁtnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št.
14/04 in 34/04),
2. različne velikosti stanovanj skladno
z optimalnimi površinskimi normativi po 14.
členu Pravilnika o dodeljevanju neproﬁtnih
stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04 in
34/04),
3. ostale racionalne velikosti stanovanj
s ﬂeksibilno zasnovo primerne predvsem
za prve iskalce stanovanj, mlade družine in
družine z večjim številom otrok;
c) primerne gradbene lastnosti objektov,
inovativna in sodobna racionalna zasnova
instalacij, ki omogoča varčno rabo energije;
d) zunanja ureditev, ki omogoča prijetno
in varno bivalno okolje;
4. ceno in plačilne pogoje:
Prednost imajo ponudbe, ki bodo ob
upoštevanju meril, navedenih v točkah 1,
2 in 3, zagotavljale cenovno čim ugodnejšo
izgradnjo skupin stanovanj in stanovanjskih
stavb oziroma, ki omogočajo Skladu, ob
upoštevanju stroškov, njihovo realizacijo in
nadaljnjo prodajo v sledečih cenovnih okvirih na m2 stanovanjske površine:
a) v Ljubljani z ožjimi primestji in v obalnih občinah od 800 do 1300 EUR/m2,
b) v drugih nacionalnih središčih in širšem območju Ljubljane od 700 do 1050
EUR/m2,
c) v regionalnih središčih in drugih pomembnih razvojnih območjih od 600 do 950
EUR/m2,
d) v drugih lokalnih in razvojnih središčih
od 500 do 850 EUR/m2.
Prednost imajo ponudniki, ki poleg ugodne cene ponudijo boljše plačilne pogoje (plačilni roki in podobno).
Stanovanjska površina se izračuna z
upoštevanjem faktorjev iz Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in
stanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 127/04);
5. termine izvedbe: primerne ponudbe so
tiste, ki zagotavljajo gradnjo ali prevzem stanovanj prednostno v različnih obdobjih od
leta 2005 do leta 2008. Prednost med temi
ponudbami imajo ponudniki, ki zagotavljajo
primerno kratko časovno obdobje med nakupom in predajo stanovanja v uporabo.
Način oddaje ponudb in izbor ponudb
Sklad pričakuje ponudbe za nakup nepremičnin, ki bodo bremen proste ter z urejenimi zemljiškoknjižnimi razmerji, s komercial-
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nimi opisi in podatki, ki se nanašajo na razpisana merila ter s priloženo dokumentacijo, od
objave poziva pa vse do konca aprila 2008
oziroma do objave novega poziva za nakup
gradbenih parcel, drugih urbanih zemljišč in
nepremičnin, ter ostalih nepremičnin, skupin
stanovanj in stanovanjskih stavb.
Razpis, obrazci vlog in ostala pojasnila o načinu oddaje ponudb so objavljeni
na spletni strani Sklada, in sicer: www.stanovanjskisklad-rs.si (javni razpisi). Pisne
ponudbe s prilogami pričakujemo na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana. Kontaktna oseba za informacije v
zvezi z javnim pozivom je: Maja Štefula, tel.
01/47-10-500, e-naslov: maja.stefula@stanovanjskisklad-rs-si.
Prejete ponudbe bodo obravnavane
sproti, praviloma v trimesečnih intervalih, v
odvisnosti od števila in obsega posameznih
prispelih ponudb. Ponudniki bodo po ovrednotenju ponudb pisno obveščeni o nadaljnjih
postopkih za sklenitev pogodbe oziroma o
nesprejemu ponudbe.
Sklad si znotraj postavljenih okvirov tega
javnega poziva, v skladu s sprejetim programom dela in ﬁnančnim načrtom, pridržuje
pravico do proste izbire ponudnika.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 361-2/2005-1
Ob-11091/05
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št, 12/03), 7. člena Statuta Občine Puconci
(Ur. l. RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02)
in sklepa 17. seje Občinskega sveta občine
Puconci z dne 10. 6. 2004 objavlja Občina
Puconci
javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Organizator javne ponudbe: Občina
Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
2. Predmet javne ponudbe: poslovni
prostor – gostišče Španova domačija, Moščanci št. 68, z uporabnim dovoljenjem za
opravljanje gostinske dejavnosti, v skupni
izmeri 373,89 m2 – s souporabo določenih
prostorov z družbo Naša vas d.o.o., zgrajenega na zemljišču s parc. št. 520 k.o.
Moščanci.
3. Poslovni prostor se da v najem za
nedoločen čas. Izhodiščna najemnina je
100.000 SIT mesečno. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne.
Najemnik je dolžan odkupiti drobni inventar, last družbe Naša vas d.o.o., Moščanci 68.
Najemnik ima pravico neovirano zasedati poslovne prostore, kot da bi bil njihov
lastnik.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne ponudbe: vrsta pravnega posla je najemna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v petnajstih dneh po zaključku javne
ponudbe.
5. Pogoji za udeležbo pri najemu poslovnega prostora na podlagi javne ponudbe:
– ponudbo za najem poslovnega prostora lahko dajo pravne osebe in samostojni
podjetniki s sedežem na območju Republike
Slovenije ter ﬁzične osebe, ki bodo izpolnjevale pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih obratih,
– pisna ponudba mora vsebovati: naziv
najemnika in njegov točen naslov,
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– ponujeni znesek najemnine in program
poslovanja,
– ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednja dokazila: potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih; izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki pa priglasitveni list; o pozitivnem
rezultatu poslovanja za preteklo leto in da
nima oziroma ni imel v zadnjem letu dni
blokiran račun.
6. Postopek:
– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v roku 15 dni po objavi razpisa na
naslov Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba
za najem poslovnega prostora«, na hrbtni
strani pa mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja,
– ponudbe bodo po preteku razpisnega
roka komisijsko odprte, nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala, o izbiri najugodnejšega ponudnika pa
bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od
zaključka razpisa,
– o prevzemu poslovnih prostorov bo sestavljen zapisnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da po
pregledu ponudb ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov. V primeru, da izbrani
ponudnik ne sklene najemne pogodbe pa
najemodajalec pozove k podpisu pogodbe
naslednjega najugodnejšega ponudnika.
Interesenti za najem poslovnega prostora dobijo vse informacije na Občinski upravi občine Puconci, Puconci 80 ali po tel.
02/545-91-00.
Občina Puconci
Št. 374/04-05/7
Ob-11113/05
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na
podlagi sklepa 19. seje z dne 30. 3. 2005,
Občinskega sveta Občine Vojnik o prodaji
nepremičnin in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo kompleksa stavbnih zemljišč
Socka
1. Predmet prodaje
Prodaja se stavbno zemljišče v ZN Socka (Ur. l. RS, št. 60/04) v skupni velikosti
3057 m2, kar je razvidno iz projekta ZN Socka. Stavbno zemljišče je namenjeno za izgradnjo štirih stanovanjskih objektov (v ZN
označenih s številkami 3, 4, 5 in 6) in parkirišča (št 2). Natančna geodetska odmera je
naročena in se bo izvedla naknadno.
Priključna mesta na komunalne naprave
za kompleks bodo določena v skladu s soglasjem upravljalcev komunalnih vodov in
naprav. Prispevki za priključitev na komunalne vode in naprave so strošek kupca.
Kupec je dolžan na svoje stroške zgraditi:
– primarni del komunalne infrastrukture
do zazidalnega kompleksa v predpisanem
standardu in dimenzijah,
� sekundarni del komunalne opreme zazidalnega kompleksa.
Osnova za izgradnjo komunalne infrastrukture je ZN Socka, ki opredeljuje smernice in pogoje za izgradnjo komunalne infrastrukture.
Nepremičnine bodo prepisane na kupca,
ko bo podpisana pogodba in kupnina plačana ter izvedena geodetska odmera posameznih parcel. Stroške sklenitve in overitve

pogodbe in morebitne druge stroške povezane s prenosom nepremičnin, plača kupec
stavbnega zemljišča. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem in ﬁrmo v
RS in ﬁzične osebe, ki so državljani RS.
2. Izklicna cena je: 15 EUR/m2 (obračuna
se protivrednost po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila). Navedena cena
ne vsebuje DDV, ki ga je dolžan plačati kupec. Kupec plača tudi vse stroške izgradnje
komunalne infrastrukture na tem kompleksu. Edini kriterij za izbor najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine in rok
plačila kupnine.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– ponujeno ceno, ki mora biti enaka ali
višja od izklicne,
– dokazilo o plačani varščini v višini
2,000.000 SIT,
– pogodba mora biti sklenjena v roku
30 delovnih dni po opravljenem odpiranju
ponudb.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino najkasneje
v 8 dneh po podpisu pogodbe na podračun pri UJP št. 01339-0100003082. Plačana varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, neizbranim pa se brez obresti
vrne v roku 8 dni po izbiri. Plačilo kupnine v
navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Varščina: ponudnik je dolžan plačati
varščino v višini 2,000.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01339-0100003082, sklic 374.
7. Način mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 5. 2005 do 14.
ure na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8,
Vojnik. Ponudbo lahko predloži ﬁzična ali
pravna oseba.
8. Mesto in čas javnega odpiranja ponudb: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik sejna soba, dne 18. 5. 2005 ob 14.30.
9. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo nepremičnine
lahko dobite na tel. 03/780-06-28 med 9.
in 11. uro.
10. Ustavitev postopka: komisija lahko,
do sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb ustavi.
Občina Vojnik
Št. 36/1-2005/7
Ob-11114/05
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na
podlagi sklepa 6. seje Občinskega sveta
občine Vojnik o prodaji nepremičnin in 40.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št 12/03), objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naročnik: Občina Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik.
2. Prodaja se: stavbno zemljišče, parcela
št. 136/2 stanovanjska stavba 87 m2, gospodarsko poslopje 114 m2 in dvorišče 404 m2
(v skupni velikosti 605 m2).
Kraj: Vojnik.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno.
3. Izklicna cena je 7,300.000 SIT. Navedena cena ne vsebuje davka, ki ga je
dolžan plačati kupec. Kupec plača tudi vse
stroške.
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
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– ponujeno ceno, ki mora biti enaka ali
višja od izklicne,
– dokazilo o plačani varščini v višini
1,000.000 SIT,
– pogodba mora biti sklenjena v roku 20.
delovnih dni po opravljeni dražbi.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 20
dni po podpisu pogodbe na podračun pri
UJP št. 01339-0100003082. Plačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, neizbranim pa se brez obresti vrne v
roku 8 dni po izbiri. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Varščina: ponudnik je dolžan plačati
varščino v višini 1,000.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01339-0100003082.
7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 4. 5. 2005 do 14. ure na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik. Ponudbo lahko predloži ﬁzična ali pravna oseba.
8. Mesto in čas javnega odpiranja ponudb: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik sejna soba, dne 4. 5. 2005. ob 14.30.
9. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo nepremičnine
lahko dobite na tel. 03/780-06-28 med 9.
in 11. uro.
10. Ustavitev postopka: komisija lahko,
do sklenitve pogodbe postopek javne dražbe ustavi.
Občina Vojnik
Št. 465-8/2003-0509
Ob-11120/05
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo), 46. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega sveta
občine Krško, št. 420-08-26/2003-0509, ki
je bil sprejet na 8. redni seji Občinskega
sveta občine Krško dne 26. 6. 2003, Občina
Krško, ki jo zastopa župan Franc Bogovič,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnie
I. Predmet prodaje je gradbena parcela
za poslovne in poslovno proizvodne namene v izmeri 6046 m2 sestavljena iz parc. št.
1014/6 njiva v izmeri 5987, parc. št. 1011/16
njiva v izmeri 14 m2 in parc. št. 1246/13 pot
v izmeri 45 m2 vse k.o. Leskovec.
Zemljišče je na območju ZN Industrijska
cona Žadovinek.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 44,566.400 SIT.
V izhodiščno vrednost davek ni vključen.
II. Zemljišče se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
III. Rok plačila kupnine določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve oziroma pogoje Občine Krško:
– najkasneje v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško listino se opravi na
podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina
Krško obdrži vplačano varščino,
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– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
IV. Javne ponudbe se bodo sprejemale
od objave javne ponudbe do vključno dne
16. 5. 2005 do 12. ure na naslovu: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne in druge navedene pogoje in bodo pravočasno prispele
v zaprti in pravilno označeni kuverti: »Ne odpiraj! Ponudba za odkup gradbene parcele.«
Komisijsko odpiranje ponudb bo potekalo
dne 16. 5. 2005 v prostorih Občine Krško z
začetkom ob 13. uri. Ponudbe pod izklicno
ceno ne bodo upoštevane.
V. Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno,
– program dejavnosti, ki vsebuje opis dejavnosti in število zaposlenih,
– izpis iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ni starejši od šestih mesecev od
zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe in potrdilo o državljanstvu za ﬁzične
osebe,
– dokazilo o plačilu varščine,
– potrdilo Davčne uprave v izvirniku ali
overjeni kopiji, da ima ponudnik plačane vse
davke in prispevke,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
VI. Ponudniki morajo do zaključka postopka javne ponudbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na podračun EZR
Občine Krško, odprt pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120. Varščina bo neuspelim
ponudnikom vrnjena brez obresti v osmih
dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu
kupnine.
VII. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v javnemu
razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
VIII. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejših ponudnikov bo komisijska.
Merila za izbor ponudnika so cena in
dejavnost. Prednost pri pridobitvi stavbnega
zemljišča imajo ponudniki, ki bodo ponudili
višjo ceno od izhodiščne, ki bodo z dejavnostjo omogočili odprtje več delovnih mest,
ki bodo na pridobljenem zemljišču opravljali
proizvodno dejavnost, ki bodo s programom
utemeljili hitrejšo realizacijo, ki bodo preselili
motečo dejavnost iz urbanega območja, ki
bodo razširjali dejavnost na lokaciji.
IX. V primeru več pravilno in pravočasno
prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih vlog, župan določi, da se
izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo
za parcelo.
X. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnemu razpisu, in sicer v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejših ponudnikov.
XI. Izbrani ponudniki so dolžni skleniti
pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana je
dokončna. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da
je odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
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XII. Občina Krško si pridržuje pravico, da
z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi.
XIII. Pogoji iz tega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji zemljišča.
XIV. Stroške sklenitve pogodbe, davek
na dodano vrednost, stroške notarske storitve, takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec stavbnega zemljišča.
XV. Občina Krško si obdrži predkupno
pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča in služnostno pravico za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture ter zgrajeno javno komunalno infrastrukturo. Omejitve lastninske pravice se vpišejo
v zemljiško knjigo.
XVI. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Oddelku za
urejanje prostora in varstvo okolja, referat
za stavbna zemljišča, Občine Krško, tel.
07/49-81-297 vsak dan od 8. do 12. ure.
Občina Krško
Ob-11251/05
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03),
41. člena Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS,
št. 50/95 in 80/98) in Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2005 (Ur. l. RS, št.
21/05) objavlja Občina Trebnje
javni poziv
za pridobitev sredstev za izobraževanje
in strokovno usposabljanje podjetnikov
in obrtnikov v Občini Trebnje za leto
2005
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje; tel. 07/
348-11-00, faks 07/348-11-31.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za programe izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov, ki so člani OOZ Trebnje
za leto 2005.
3. Na javni poziv se lahko prijavijo: izvajalci izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov za člane
OOZ Trebnje.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Trebnje;
– program omogoča vključevanje podjetnikov in obrtnikov iz Občine Trebnje, ki so
člani OOZ Trebnje;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire ﬁnanciranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe, ki bodo izvedeni v letu 2005;
– prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa;
– pridobljena sredstva za namen, kot določa javni poziv, bodo porabili v letu 2005;
– prijavitelji niso pridobili sredstev za soﬁnanciranje teh programov na osnovi drugih javnih razpisov oziroma pozivov Občine
Trebnje (predloži izjavo).
5. Kriteriji za dodelitev sredstev
Pri ocenjevanju prispelih prijav se bodo
upoštevali sledeči kriteriji:
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– prijavitelj s svojim delovanjem pomembno prispeva k spodbujanju in razširjanju izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov, ki so člani
OOZ Trebnje – do 10 točk,
– prijavitelj izvaja programe, ki vključuje
programe potrebne za izvajanje osnovne
dejavnosti – do 40 točk,
– prijavitelj izvaja programe namenjene
podjetnikom in obrtnikom začetnikom – do
20 točk,
– trajanje programa – do 10 točk,
– število udeležencev – do 20 točk.
Skupaj možnih – 100 točk.
6. Vrednost razpisanih sredstev za izobraževanje in strokovno usposabljanje podjetnikov in obrtnikov v občini Trebnje za leto
2004 znaša 1,000.000 SIT.
Občina bo soﬁnancirala posamezne programe, ob izpolnjevanju pogojev, največ do
višine 50%, in sicer se soﬁnanciranje zaključi s porabo razpoložljivih sredstev proračuna.
7. Prijava na javni poziv mora vsebovati: termin in trajanje izobraževanja oziroma
strokovnega usposabljanja, konstrukcijo prihodkov in odhodkov, vsebino oziroma naziv
izobraževanja oziroma strokovnega usposabljanja, število udeležencev; dokazilo o
članstvu OOZ Trebnje.
Tako izdelana prijava, ki bo izpolnjevala
pogoje iz 4. točke tega javnega poziva, bo
obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
8. Javni poziv se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
9. Rok za predložitev prijave: prijavo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno
pošiljko do 15. junija 2005, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni poziv
– izobraževanje in strokovno usposabljanje
2005«. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež).
10. Oddelek za gospodarstvo Občine
Trebnje v 15 dneh po zaključku javnega poziva pripravi predlog izbora izvajalcev, ki ga
posreduje županji. O izidu javnega poziva
bodo prijavitelji obveščeni s sklepom županje o izboru prejemnikov sredstev. Zoper
sklep županje prijavitelj lahko vloži pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji javnega poziva.
11. Medsebojna razmerja med Občino
Trebnje in izbranim izvajalcem se bodo uredila s pisno pogodbo.
12. Dodatne informacije v zvezi z javnim
pozivom dobijo interesenti na Oddelku za
gospodarstvo Občine Trebnje, pri Mojci Pekolj (tel. 07/34-81-120).
Občina Trebnje
Št. 260/2005
Ob-11254/05
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. 1170/1, travnik 5, v izmeri 609 m2, k.o.
Bršljin.
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Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št.
LDSO-207/2001, z dne 19. 5. 2003, ki je na
vpogled pri občinskem organu.
Zemljišče parc. št. 1170/1, travnik 5, v
izmeri 609 m2, k.o. Bršljin tangirajo obstoječi komunalni vodi, in sicer: nizkonapetostni električni podzemni vod, kanalizacija in
zemeljski telefonski kabel. Nizkonapetostni električni podzemni vod poteka po meji
parcele. Glede obstoječe kanalizacije in
zemeljskega telefonskega kabla pa je potrebno ugotoviti ali gradnja zahteva njuno
prestavitev.
3. Izhodiščna cena: Izhodiščna cena
nepremičnine parc. št. 1170/1, travnik
5, v izmeri 609 m2, k.o. Bršljin, na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke na dan 22. 3. 2005 znaša
3,795.127,45 SIT.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno - kupljeno.
5. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti 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 končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
6. 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 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 fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
7. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka mora to navesti v prijavi in zanj posredovati zahtevane podatke.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila 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 sklenila
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine

Novo mesto. V primeru, da komisija oceni,
da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati
najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko
pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija po
zaključenem postopku predlagala županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
10. Rok za plačilo kupnine: 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 lastninske pravice v zemljiško knjigo.
11. Vsa dodatna pojasnila o nepremični
in ostale informacije interesenti dobijo na
Mestni občini Novo mesto, Oddelku za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna
oseba Tatjana Kužnik, tel. 07/39-39-293 ali
na tel. 07/39-39-290 in 07/39-39-292.
12. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav
tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
13. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – Bršljin«.
Rok za oddajo ponudb je 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kolikor na podlagi objavljenega javnega zbiranja ponudb občina ne bo prodala predmetnih nepremičnin, zainteresirani
ponudniki lahko oddajo ponudbo za nakup
navedenih nepremičnin v skladu z določili
predmetnega javnega zbiranja ponudb do
vključno vsakega 15. v mesecu (in sicer
prvi naslednji rok je 15. 5. 2005, drugi rok
je 15. 6. 2005, tretji rok je 15. 7. 2005, četrti
rok je 15. 8. 2005, peti rok je 15. 9. 2005).
Mestna občina Novo mesto
Št. 260/2005
Ob-11255/05
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
nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: nepremičnini parc.
št. 488/4, pašnik 5, v izmeri 622 m2, in parc.
št. 488/6, pašnik 5, v izmeri 35 m2, k.o. Stopiče. Navedeni zemljišči sta predvideni za
pozidavo.
Planska namembnost navedenih zemljišč in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št.
350-06-1926/2003, z dne 28. 11. 2003, ki je
na vpogled pri občinskem organu.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena nepremičnin parc. št. 488/4, pašnik 5, v izmeri
622 m2, in zemljišča parc. št. 488/6, pašnik
5, v izmeri 35 m2, k.o. Stopiče, na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
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gradbene stroke na dan 22. 3. 2005 znaša
3,616.395,55 SIT.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno - kupljeno.
5. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti 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 končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
6. 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 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 fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
7. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka mora to navesti v prijavi in zanj posredovati zahtevane podatke.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila 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 sklenila pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto. V primeru, da komisija oceni,
da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati
najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko
pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija po
zaključenem postopku predlagala županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
10. Rok za plačilo kupnine: 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 lastninske pravice v zemljiško knjigo.
11. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo

Št.

na Mestni občini Novo mesto, Oddelku za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel. 07/39-39-293
ali na tel. 07/39-39-290 in 07/39-39-292.
12. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav
tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
13. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj
– ponudba za nakup nepremičnin – Stopiče«.
Rok za oddajo ponudb je 8. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kolikor na podlagi objavljenega javnega zbiranja ponudb občina ne bo prodala
predmetnih nepremičnin, zainteresirani
ponudniki lahko oddajo ponudbo za nakup navedenih nepremičnin v skladu z
določili predmetnega javnega zbiranja ponudb do vključno vsakega 15. v mesecu
(in sicer prvi naslednji rok je 15. 5. 2005,
drugi rok je 15. 6. 2005, tretji rok je 15. 7.
2005, četrti rok je 15. 8. 2005, peti rok je
15. 9. 2005).
Mestna občina Novo mesto
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Ob-11353/05
Zveza za napredek Radeč in radeškega
okoliša, V gaju 15, Radeče, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2004
Zap.
št.

Postavka

I.

Prihodki

1.

Prihodki iz
proračuna lokalnih
skupnosti
Drugi prihodki
Celotni prihodki

2.
II.

Odhodki

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in
izredni odhodki
Celotni odhodki

III.

Presežek prihodkov
nad odhodki

Znesek v
SIT

190.800,00
69.315,12
260.115,12

170.552,26
170.552,26
89.562,86

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev v obdobju
1.1. do 31. 12. 2004
Zap.
št.

Postavka

Objave
po Zakonu o
političnih strankah

I.

Sredstva

1.

Denarna sredstva
na računih
Skupaj sredstva

Ob-11031/05
V skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah objavlja stranka Glas žensk
Slovenije, Leona Zalaznika 12, Maribor,
skrajšano letno poročilo za leto 2005:

II.

Obveznosti do virov
sredstev
Kratkoročne obveznosti iz ﬁnanciranja
Druge obveznosti do
virov sredstev
Skupaj viri sredstev

v 000 SIT
A) PRIHODKI
3.047
1. Članarine
132
2. Prispevki od zasebnikov, pravnih
in ﬁzičnih oseb
288
3. Prispevki od zasebnikov,pravnih
in ﬁzičnih oseb, ki presegajo v zakonu
določeno višino
–
4. Prihodki od premoženja
–
5. Prihodki od daril
–
6. Prihodki od volil
–
7. Prihodki iz proračunov lokalnih
skupnosti
2.578
8. Drugi prihodki
48
B) STROŠKI
5.250
1. Stroški materiala
30
2. Stroški storitev
1.644
3. Stroški volitev
3.576
C) PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI (A-B)
2.203
D) SREDSTVA
618
1. Stalna sredstva
–
2. Gibljiva sredstva
618
E) OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV
618
1. Ugotovljen poslovni izid
280
2. Krediti bank
330
3. Poslovne obveznosti
8
Stranka Glas žensk Slovenije

Stran

1.
1.

Znesek v
SIT

133.989,12
133.989,12

44.426,26
89.562,86
133.989,12

Zveza za napredek Radeč
in radeškega območja

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-4/2005-1532
Ob-10738/05
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
statut Gorenjskega sindikata 113, s sedežem v Kranju, Bleiweisova cesta 3, z
dnem 23. 3. 2005.
Statut iz prvega odstavka se vpiše v evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu, pod zaporedno številko 183.
Št. 101-1/2005-4
Ob-11065/05
1. Upravna enota Gornja Radgona sprejme v hrambo pravila Sindikata delavcev
gradbenih dejavnosti Slovenije, Sindikat
družbe Reﬂex Gornja Radgona, s sedežem sindikata Podgrad 4, 9250 Gornja
Radgona, vpisana v evidenco statutov sin-
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dikatov dne 14. 4. 2005 pod zaporedno številko 65, z nazivom Pravila Sindikata družbe
Reﬂex Gornja Radgona.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke postane sindikat pravna oseba.
Št. 101-3/2005-4
Ob-11066/05
Pravila Sindikata družbe Aero-Polyplast, d.o.o., sprejeta dne 18. 2. 2005, se
hranijo na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Vič-Rudnik, Trg MDB 7, 1111 Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 173 z dne 21. 3.
2005.
Št. 101-5/2005-1532
Ob-11121/05
Z dnem 24. 3. 2005 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti
Kranj izbrišejo Pravila sindikata zavoda
Srednje tekstilne, obutvene in gumarske
šole Kranj, Cesta Staneta Žagarja 33,
Kranj vpisana pod zap. št. 91.
Št. 101-1/2005
Ob-11122/05
Statut Sindikata Filc Mengeš, s sedežem Slovenska 40, 1234 Mengeš, se hrani
pri Upravni enoti Domžale pod zaporedno
številko 1/05. Za identiﬁkacijo se določi matična številka 1513958.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-21/2005-3
Ob-11032/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 14. 4. 2005 po
uradni dolžnosti, na podlagi 5. v povezavi s
3. členom in 23. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99, 37/04; v nadaljevanju: ZPOmK) proti
Gospodarski zbornici Slovenija, Združenju za tisk in medije ter Strokovnemu
združenju založnikov in knjigotržcev Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, uvedel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena v
povezavi s 3. členom ZPOmK.
Verjetnost kršitve 5. člena ZPOmK izhaja
iz določb splošnih pogojev delovanja slovenskega knjižnega trga (Ur. l. RS, št. 72/04
z dne 2. 7. 2004; v nadaljevanju: Splošni
pogoji), ki jih je sprejelo Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije
in potrdil Upravni odbor združenja za tisk
in medije. Splošni pogoji opredeljujejo enotno ceno knjige, ki jo pred dnevom začetka
prodaje določi založnik, vključno z davkom
na dodano vrednost, t.j. maloprodajno ceno
za prodajo končnim porabnikom na slovenskem trgu in je obvezujoča za vse ﬁzične in
pravne osebe, ki se ukvarjajo s prometom
knjig. Vsebina tovrstnih določil posamično
in v povezavi z drugimi določbami splošnih
pogojev lahko predstavlja omejevalni sporazum, ki ga prepoveduje 5. člen ZPOmK.
Urad bo v okviru postopka skušal ugotoviti, ali so splošni pogoji po svoji vsebini omejevalni sporazum v smislu določb
ZPOmK.
Urad poziva ﬁzične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo
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udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko 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. 306-28/2005-12
Ob-11266/05
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 15. 4. 2005
na podlagi priglasitve nameravane koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno z
drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da koncentracija družb TNT Express
Worldwide, distribucija, d.o.o., Resljeva
cesta 24, Ljubljana, in Door-To-Door,
podjetje za distribucijo in trženje, d.o.o.,
Šmartinska cesta 152, Ljubljana, ni podrejena določbam ZPOmK.
Ob upoštevanju razpoložljivih podatkov
in Uradu znanih dejstev je Urad ugotovil, da
v primeru priglašene nameravane koncentracije ni izpolnjen nobeden izmed ekonomskih pogojev, ki ju določa prvi odstavek 12.
člena ZPOmK, zaradi česar priglašena koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-11034/05
Medij: Prva.
Izdajatelj: TV 3 d.o.o. Ljubljana.
Naslov: Štula 23, 1210 Ljubljana – Šentvid.
Zvrst medija: televizijski program.
Lastniki z najmanj 5% deležem v premoženju izdajatelja:
– Mladinska knjiga založba d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana
– 10%,
– Krekova družba pooblaščena družba
za upravljanje d.o.o., Slovenska ul. 17, 2000
Maribor – 16%,
– GRP-MEDIA d.o.o., Kneza Mislava 9,
10000 Zagreb, Hrvaška – 17%,
– Global Komunikacije d.o.o., Kneza Mislava 2/II, 10000 Zagreb, Hrvaška – 19%,
– Studio Milenium d.o.o., Sjeverna ulica
2/A1, 10000 Zagreb, Hrvaška, – 19%,
– Ivan Ćaleta, X. Jazbinski odvojak 21,
10000 Zagreb, Hrvaška – 19%.
Uprava: direktor Ivan Ćaleta.

Objave
gospodarskih družb
Ob-11092/05
Uprava družbe KS2 Naložbe upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Dunajska 9,
v skladu s 533.o členom, 516. členom in
533.f členom Zakona o gospodarskih druž-

bah (ZGD), obvešča delničarje in upnike o
nameravani pripojitvi družbe CAP Naložbe
upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Dunajska
9, kot prevzete družbe (pripojitev) in oddelitvi s prenosom posameznih delov premoženja in obveznosti družbe Megainvest
družba za investiranje in nepremičnine d.d.,
Ljubljana, Dunajska 9 kot prenosne družbe
na KS2 Naložbe d.d. kot prevzemno družbo
(oddelitev s prevzemom).
Prevzemna družba KS2 Naložbe d.d.,
prevzeta družba CAP Naložbe d.d. in prenosna družba Megainvest d.d., so za izvedbo navedene pripojitve in oddelitve s
prevzemom sklenile skupno Pogodbo o pripojitvi in delitvi in prevzemu.
Uprava družbe KS2 Naložbe d.d. je
Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko
sodišče) predložila Pogodbo o pripojitvi in
delitvi in prevzemu, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe KS2 Naložbe d.d. v Ljubljani, Dunajska
9, omogočen pregled listin iz drugega odstavka 516. člena in drugega odstavka 533.
f člena ZGD, in sicer Pogodbe o pripojitvi
in delitvi in prevzemu, letnih poročil družb
Megainvest d.d., KS2 Naložbe d.d. in CAP
Naložbe d.d., za zadnja tri poslovna leta,
poročila uprav družb KS2 Naložbe d.d., CAP
Naložbe d.d. in Megainvest d.d. o pripojitvi
in oddelitvi s prevzemom, poročila o reviziji
pripojitve in oddelitve s prevzemom in poročil nadzornih svetov družb KS2 Naložbe
d.d., Megainvest d.d. in CAP Naložbe d.d.
o pregledu pripojitve in oddelitve s prevzemom.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev, če bo ta imenovan, bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dala prepis Pogodbe o pripojitvi
in delitvi in prevzemu.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine. Na začetku
obravnave na skupščini bo uprava ustno
obrazložila vsebino Pogodbe o pripojitvi in
delitvi in prevzemu in pred odločanjem o
soglasju za pripojitev in oddelitev s prevzemom delničarje obvestila o vseh pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sklenitve pogodbe o pripojitvi in delitvi in
prevzemu do zasedanja skupščine.
KS2 Naložbe d.d.
Ob-11093/05
Uprava družbe CAP Naložbe upravljanje
naložb d.d., Ljubljana, Dunajska 9, v skladu
s 516. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), obvešča delničarje in upnike o
nameravani pripojitvi družbe CAP Naložbe
upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Dunajska
9, kot prevzete družbe k družbi na KS2 Naložbe upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Dunajska 9 kot prevzemni družbi (pripojitev).
Istočasno bo izvedena tudi oddelitev s
prenosom posameznih delov premoženja in
obveznosti družbe Megainvest družba za
investiranje in nepremičnine d.d., Ljubljana,
Dunajska 9, kot prenosne družbe na družbo
KS2 Naložbe d.d. kot prevzemno družbo
(oddelitev s prevzemom).
Prevzemna družba KS2 Naložbe d.d.,
prevzeta družba CAP Naložbe d.d. in prenosna družba Megainvest d.d., so za izvedbo navedene pripojitve in oddelitve s
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prevzemom sklenile skupno Pogodbo o pripojitvi in delitvi in prevzemu.
Uprava družbe CAP Naložbe d.d. je
Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko
sodišče) predložila Pogodbo o pripojitvi in
delitvi in prevzemu, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe CAP Naložbe d.d. v Ljubljani, Dunajska
9 omogočen pregled listin iz drugega odstavka 516. člena ZGD, in sicer Pogodbe o
pripojitvi in delitvi in prevzemu, letnih poročil
družb Megainvest d.d., KS2 Naložbe d.d. in
CAP Naložbe d.d., za zadnja tri poslovna
leta, poročila uprav družb KS2 Naložbe d.d.,
CAP Naložbe d.d. in Megainvest d.d. o pripojitvi in oddelitvi s prevzemom, poročila o
reviziji pripojitve in oddelitve s prevzemom
in poročila nadzornih svetov družb KS2 Naložbe d.d., Megainvest d.d. in CAP Naložbe
d.d. o pregledu pripojitve in oddelitve s prevzemom.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev, če bo ta imenovan, bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dala prepis Pogodbe o pripojitvi
in delitvi in prevzemu.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine. Na začetku
obravnave na skupščini bo uprava ustno
obrazložila vsebino Pogodbe o pripojitvi in
delitvi in prevzemu in pred odločanjem o
soglasju za pripojitev in oddelitev s prevzemom delničarje obvestila o vseh pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sklenitve pogodbe o pripojitvi in delitvi in
prevzemu do zasedanja skupščine.
CAP Naložbe d.d.
Ob-11437/05
Uprava družbe Megainvest družba za
investiranje in nepremičnine d.d., Ljubljana,
Dunajska 9, v skladu s 533.o členom, 516.
členom in 533.f členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) obvešča delničarje in
upnike o nameravani oddelitvi s prenosom
posameznih delov premoženja in obveznosti družbe Megainvest d.d. kot prenosne
družbe na prevzemno družbo KS2 Naložbe
upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Dunajska
9 (oddelitev s prevzemom).
Hkrati se bo k prevzemni družbi KS2
Naložbe d.d. pripojila družba CAP Naložbe
upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Dunajska
09, kot prevzeta družba (pripojitev).
Prevzemna družba KS2 Naložbe d.d.,
prenosna družba Megainvest d.d. in prevzeta družba CAP Naložbe d.d. so za izvedbo
navedene oddelitve s prevzemom in pripojitve sklenile skupno Pogodbo o pripojitvi in
delitvi in prevzemu.
Uprava družbe Megainvest d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila Pogodbo o pripojitvi in delitvi
in prevzemu, ki jo je pred tem pregledal
nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe Megainvest d.d. v Ljubljani, Dunajska
9, omogočen pregled listin iz drugega odstavka 516. člena in drugega odstavka 533.
f člena ZGD, in sicer Pogodbe o pripojitvi
in delitvi in prevzemu, letnih poročil družb
Megainvest d.d., KS2 Naložbe d.d. in CAP
Naložbe d.d., za zadnja tri poslovna leta,
poročila uprav družb KS2 Naložbe d.d., CAP
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Naložbe d.d. in Megainvest d.d. o pripojitvi
in oddelitvi s prevzemom, poročila o reviziji pripojitve in oddelitve s prevzemom in
poročil nadzornih svetov družb Megainvest
d.d., KS2 Naložbe d.d. in CAP Naložbe d.d.
o pregledu pripojitve in oddelitve s prevzemom.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku družbe Megainvest d.d.
in svetu delavcev, če bo ta imenovan, bo
družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
Pogodbe o pripojitvi in delitvi in prevzemu.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine. Na začetku
obravnave na skupščini bo uprava ustno
obrazložila vsebino Pogodbe o pripojitvi in
delitvi in prevzemu in pred odločanjem o soglasju za oddelitev s prevzemom delničarje
obvestila o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od sklenitve
pogodbe o pripojitvi in delitvi in prevzemu do
zasedanja skupščine.
Uprava družbe Megainvest d.d.

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-11273/05
»Dne 4. 2. 2005 smo od Primorja d.d.,
Ajdovščina, prejeli obvestilo, da je Primorje
d.d. dne 27. 1. 2005 v obliki notarskega zapisa notarke Eve Lučovnik iz Nove Gorice,
opr. št. SV 76/05, z Novo kreditno banko
Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, sklenilo Pogodbo o prodaji in nakupu
poslovnega deleža Fininvest, Opravljanje
svetovalnih in drugih poslov d.o.o. Nova
Gorica, na podlagi katere je Primorje d.d.
postalo imetnik 100% poslovnega deleža v
družbi Fininvest d.o.o. Nova Gorica.«
in
»Dne 18. 2. 2005 smo od Projekta d.d.,
Nova Gorica, prejeli obvestilo, da je na podlagi notarskega zapisa notarke Eve Lučovnik
iz Nove Gorice, opr. št. SV 104/05, z dne 9. 2.
2005 postalo imetnik 50% poslovnega deleža
v družbi Fininvest d.o.o. Nova Gorica.«
Fininvest d.o.o. Nova Gorica

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 02/2005
Ob-11042/05
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepov
skupščine z dne 25. 2. 2005, direktor družbe
Comett domovi d.o.o., Tbilisijska 57 b, Ljubljana, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
54,836.887 SIT se zmanjša za znesek
52,736.887 SIT in po zmanjšanju znaša
2,100.000 SIT.
Pozivamo vse morebitne upnike družbe, naj se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali
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z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe
soglašajo. Družba bo upnikom, ki ne soglašajo s sprejetim zmanjšanjem osnovnega
kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila
varščino.
Comett Domovi d.o.o.
direktor
Franjo Kolenc

Razširitev dnevnega reda
Ob-11040/05
Givo Real d.d. je kot več kot 20% delničar družbe SPL d.d., v roku in na podlagi
določb Zakona o gospodarskih družbah zahteval dopolnitev dnevnega reda 10. seje
skupščine SPL d.d., Frankopanska 18/a,
Ljubljana, katere sklic je bil dne 1. 4. 2005
objavljen v Ur. l. št. 34 in bo 6. 5. 2005, in
sicer tako, da se namesto dosedanje 3. točke dnevnega reda na dnevni red uvrsti točka
dnevnega reda, ki se glasi:
3. Obravnava letnega poročila družbe
SPL d.d.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani z nerevidiranimi računovodskimi izkazi in letnim poročilom družbe SPL d.d. za
poslovno leto 2004.
Ostale točke dnevnega reda se ustrezno
preštevilčijo.
Uprava SPL d.d.
Franc Pirc

Sklici skupščin
Št. 2

Ob-11084/05

Preklic
Preklic sklica 28. zasedanja skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d., objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 36/05 z dne 8. 4.
2005.
Uprava Zavarovalnice Maribor d.d. na
podlagi dogovora med člani nadzornega
sveta družbe o sestavi in delovanju nadzornega sveta v času do redne skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d., na kateri se bo
obravnavalo in potrjevalo letno poročilo, ter
dala razrešnica članom nadzornega sveta
družbe, preklicuje sklic 28. zasedanja skupščine Zarovalnice Maribor d.d., sklicane za
dan 10. 5. 2005 in vse v sklicu objavljene
predloge sklepov.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-10849/05
Na podlagi 8.3. tč. Statuta delniške družbe Mitol, tovarne lepil, d.d., Sežana, direktor
družbe sklicuje
11. skupščino
delniške družbe Mitol, tovarne lepil,
d.d., Sežana,
ki bo v ponedeljek 30. maja 2005 ob 15.
uri v sejni sobi podjetja Mitol v Sežani, Partizanska cesta 78.
Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 14.30 in 14.55.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
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2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za člane delovnih teles skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: mag. Jožko
Čuk,
– veriﬁkacijska komisija: Nadja Peca in
Darko Grmek,
– notar: Milan Mesar.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. A) Predložitev letnega poročila družbe Mitol, d.d., Sežana in skupine Mitol za
leto 2004 z mnenji revizorja in predložitev
pisnega poročila nadzornega sveta po 274.
a členu Zakona o gospodarskih družbah
ZGD-F.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta in s sprejemom letnega poročila družbe Mitol in letnega poročila
skupine Mitol za leto 2004 ter s stališčem
nadzornega sveta do revizijskih poročil.
4. B) Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2004
467,746.411,11 SIT, ki se uporabi za naslednje namene:
– del dobička iz l. 1998 v znesku
79,234.560 SIT se nameni za dividende
(120 SIT bruto na delnico),
– 2,000.000 SIT prenesenega dobička
iz leta 1998 se izplača kot nagrada članom
nadzornega sveta,
– 6,384.000 SIT prenesenega čistega
dobička iz leta 1998 se izplača kot nagrada
upravi in delavcem s posebnimi pooblastili,
– 380,127.851,11 SIT prenesenega čistega dobička iz let 1998, 2000, 2002, 2003
in preostanek čistega dobička iz leta 2004
se ne razporedi.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo
kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi na dan 2. 6.
2005.
V skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in jima podeljuje
razrešnico.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se za
leto 2005 imenuje Revizijska družba KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana. V primeru da bo
imenovana revizijska družba med letom bistveno spremenila pogoje izvedbe revizije,
skupščina pooblašča nadzorni svet za imenovanje drugega revizorja.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe na Partizanski cesti 78, Sežana, v
splošno kadrovskem sektorju in v tajništvu
vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni
po objavi tega sklica.
Udeležba na skupščini.
Glasovalne pravice lahko uresničujejo tisti delničarji družbe (sami ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku),
ki so na dan 16. 5. 2005 kot lastniki delnic
vknjiženi pri KDD in ki se bodo najkasneje
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do vključno 27. 5. 2005 pisno prijavili tako,
da njihova prijava prispe na sedež družbe
tega dne.
Način glasovanja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
dne 31. 5. 2005 ob 15. uri na istem kraju ne
glede na število prisotnih delnic.
Mitol d.d., Sežana

vpisani v delniško knjigo vsaj 5 delovnih dni
pred dnevom skupščine (vpisani do 19. 5.
2005) in ostanejo vpisani do konca seje,
ter so svojo udeležbo na skupščini prijavili
upravi najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Vsi delničarji prejmejo vabilo na skupščino z gradivom in predlogi sklepov.
Vipa d.d. Nova Gorica
direktor
Egidij Birsa

Ob-10850/05

Ob-10851/05
Na podlagi 32. člena Statuta družbe Vegrad Naložba – družba pooblaščenka d.d.,
uprava sklicuje

Sklicujem
17. redno sejo skupščine družbe
Vipa Družbe za ﬁnančno poslovanje in
razvoj d.d.,
ki bo 24. 5. 2005 ob 12. uri v sejni sobi
družbe Vipa d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, in predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov skupščine in predstavitev notarke.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: za predsednika skupščine se izvoli Lucijan
Čermelj, za preštevalca glasov Jožica Loncner in Suzana Žarkovič in ugotovi se prisotnost notarke Eve Lučovnik iz Nove Gorice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2004, revizorskim
poročilom pooblaščene revizijske družbe in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2004, revizorskim
poročilom pooblaščene revizijske družbe in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina družbe ugotovi, da znaša bilančni dobiček družbe 42,307.522,63
SIT na dan 31. 12. 2004 in sestoji iz dobička, ustvarjenega v letu 2004, v znesku
42,307.522,63 SIT.
3.2. Bilančni
dobiček
v
višini
42,307.522,63 SIT se uporabi kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini
24,937.500 SIT se uporabi za izplačilo dividend v višini 9.500 SIT na delnico,
– del bilančnega dobička v znesku
1,749.000 SIT nadzornemu svetu za uspešno vodenje v letu 2004,
– del bilančnega dobička v znesku
5,461.000 SIT v delnicah za nagrado upravi,
– del bilančnega dobička v znesku
10,160.022,63 SIT ostane nerazporejen.
Družba bo dividende izplačala v roku
enega meseca po sprejemu sklepa na skupščini.
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju in nadzornemu svetu, s katero potrdi in odobri njuno delo v letu 2004.
4. Imenovanje ﬁnančnega revizorja za
leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za ﬁnančnega revizorja za
leto 2005 revizijsko družbo Price Waterhouse Coopers d.o.o. Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji. Do glasovanja so upravičeni delničarji,

7. redno sejo skupščine družbe
Vegrad Naložba – družba pooblaščenka
d.d. Stari trg 35, 3320 Velenje
ki bo v ponedeljek, dne 23. 5. 2005, ob 8.
uri na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35,
v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Tadeja
Tamše, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Branka Klavž in
Gorazd Rant.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Avgust
Ribič iz Velenja.
2.a) Predložitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274a. člen Zakona o gospodarskih
družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2004 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico direktorju družbe in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2004.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za člana nadzornega sveta se imenuje Marija Volk.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2004 skupščina
imenuje družbo Boniteta d.o.o. iz Velenja.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2004 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je na
vpogled vsak delovni dan med 10. in 12. uro
na sedežu družbe Vegrad Naložba – družba
pooblaščenka d.d., Stari trg 35, Velenje, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
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njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
pravni službi na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo
pri Klirinško depotni družbi Ljubljana.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Vegrad Naložba – družba pooblaščenka
d.d.
Ob-10852/05
Na podlagi 8.2 točke in 8.3 točke Statuta
družbe Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko
podjetje, uprava sklicuje
8. redno sejo skupščine družbe
Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko
podjetje Velenje Stari trg 35, 3320
Velenje,
ki bo v ponedeljek dne 23. 5. 2005 ob 9.
uri na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35,
v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Tadeja
Tamše, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Branka Klavž in
Gorazd Rant.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Avgust
Ribič iz Velenja.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274a. člen Zakona o gospodarskih
družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2004,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi se,
da znaša bilančni dobiček družbe Vegrad
d.d., Stari trg 35, Velenje, na dan 31. 12.
2004 253,975.426,01 SIT.
Bilančni dobiček se prenese.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico direktorju družbe in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2004.
3. 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 Boniteta d.o.o. iz Velenja.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za člana nadzornega sveta se imenuje Klobčar Ivo.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2004 z
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mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
je na vpogled vsak delovni dan med 10. in
12. uro v pravni službi družbe Vegrad d.d.
Velenje, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
pravni službi na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo
pri Klirinško depotni družbi Ljubljana.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Vegrad d.d.
Gradbeno industrijsko podjetje
glavna direktorica
Hilda Tovšak
Ob-10859/05
Na podlagi 51. člena Statuta delniške
družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d., Ljubljana, vas vabimo na
13. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v torek, 24. maja 2005 ob 12. uri
v prostorih Športne loterije d.d., v Ljubljani,
Dunajska 22.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter notarja
skupščine.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2004 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
3. Izbira revizorja za revidiranje poročil
za leto 2005.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k tč.1: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se delovna telesa in izbere notar
skupščine po predlogu uprave.
2. Sklep k tč. 2:
I. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2004. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklepe o uporabi bilančnega dobička
v znesku 71,976.360,15 SIT, od katerega
preostanek čistega dobička za poslovno
leto 2004 znaša 36,714.815,94 SIT, preneseni čisti dobiček pa 35,261.544,21 SIT,
kot sledi:
Znesek 71,976.360,15 SIT ostane kot
nerazporejeni čisti dobiček (preneseni dobiček).
II. A. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe v letu 2004 in se
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upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za dobro opravljeno delo v letu 2004.
B. Nadzornemu svetu se za opravljeno
delo v letu 2004 dodatno izplača 5,000.000
SIT, ki se med člane nadzornega sveta razdelijo skladno s prispevkom posameznika k
opravljenemu delu.
3. Sklep k tč. 3: za revidiranje poročil za
leto 2005 se imenuje revizijska hiša KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila. Rok za prijavo je najkasneje do 24. 5. 2005.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je priloženo.
Športna loterija in igre na srečo d.d.
Janez Bukovnik
predsednik uprave
Ob-10860/05
Na podlagi določil poglavja petič statuta
delniške družbe ITEO svetovalni institut d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
11. zasedanje skupščine
delniške družbe ITEO svetovalni institut
d.d.,
ki bo v sredo, dne 25. 5. 2005 ob 11. uri,
v sejni dvorani na sedežu družbe, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednico skupščine imenuje Nevena Tea
Gorjup in za preštevalke glasov Stanka Zajec, Slavica Prijon in Bernarda Kokol. Seji
prisostvuje vabljeni notar Miro Košak.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe ITEO d.d. Ljubljana za poslovno leto 2004, predstavitev pisnega poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila s stališčem do revizijskega
poročila, načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2004,
predlog za razporeditev bilančnega dobička
ter razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004
Predlog sklepa št. 2.1: na predlog uprave
in nadzornega sveta se čisti dobiček družbe za poslovno leto 2004, ki na dan 31. 12.
2004 znaša 199,114.744,92 SIT, razporedi v
znesku 172,372.200 SIT v rezerve za lastne
deleže, preostanek v znesku 26,742.544,92
SIT pa nameni za izplačilo dividend, ki se izplačajo delničarjem skladno z likvidnostnimi
zmožnostmi družbe.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe
ITEO svetovalni institut d.d. Ljubljana za poslovno leto 2004 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2004.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe ITEO svetovalni institut d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in
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o načinu in obsegu preverjanja spremljanja
vodenja družbe ITEO svetovalni institut d.d.
med poslovnim letom 2004.
Predlog sklepa št. 2.3: v skladu z 282.
a členom ZGD skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta družbe
ITEO svetovalni institut d.d. v poslovnem
letu 2004 in jima podeljuje razrešnico.
3. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta in upravi.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta je skupščina sklenila, da
se članom nadzornega sveta in upravi odobrijo za delo v poslovnem letu 2004 nagrade
v bruto znesku 1,980.000 SIT.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
pisno prijavili svojo udeležbo osebno ali s
priporočeno pošiljko tri delovne dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe ITEO
svetovalni institut d.d. Ljubljana in ki so na
ta presečni dan vpisani v delniško knjigo
družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer 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 sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna v skladu z določili statuta, uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine
istega dne eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2004, revidirane računovodske
izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila in o načinu ter obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2004,
je na vpogled delničarjem v informativni pisarni – tajništvu uprave družbe ITEO d.d.
Ljubljana., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
ITEO svetovalni institut d.d.
uprava – direktor
Alojz Mihelič
Št. 31
Ob-10861/05
Na podlagi 43. člena statuta družbe
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana d.d., uprava sklicuje
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9. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniška tiskarna
Ljubljana, d.d., Ljubljana, Hladilniška
pot 28,
ki bo dne 25. 5. 2005 ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Hladilniška pot 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Marija Jenko in
Ivanka Dolinar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Odpoklic člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev in imenovanje novega člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev.
Predlog sklepa:
Na podlagi sklepa št. 194 Poslovodstva
Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. z dne
7. 3. 2005 in pisne pobude za sklic skupščine družbe SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d. št. 1.-100/05 z dne 17. 3. 2005
skupščina z dnem 25. 5. 2005 odpokliče
člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, mag. Andreja Pagona.
Skupščina z dnem 25. 5. 2005 imenuje Boštjana Korena za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, do
konca mandatnega obdobja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d.
uprava
Herbert Jeglič
Št. 13/32
Ob-10870/05
Na podlagi Statuta delniške družbe Loterija Slovenije, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
VII. skupščino
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d.,
ki bo v četrtek, 26. maja 2005, v sejni
sobi na sedežu družbe Gerbičeva ulica 99,
1000 Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se izvoli za predsedujočo
skupščine Nevena Tea Gorjup in dve preštevalki glasov Matejo Stanič Rudolf in Alenko
Peterca.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej
Škrk iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2004, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu in obravnava ter sprejem predloga sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2004
in s poročilom nadzornega sveta družbe o
rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina in
obsega preverjanja vodenja v družbi med
poslovnim letom 2004.
V skladu z 282.a členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 in jima podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 2.2:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se uporabi bilančni dobiček za leto 2004 v
znesku 1.054,507.490,07 tolarjev:
– za dividende 550,000.000 tolarjev,
– za nagrado nadzornemu svetu
8,500.000 tolarjev,
– za nagrado upravi 14,000.000 tolarjev,
– za druge rezerve iz dobička
482,007.490,07 tolarjev.
Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje v 90 dneh od dneva zasedanja
skupščine, nagrada nadzornemu svetu in
upravi pa najkasneje v 30 dneh od dneva
zasedanja skupščine.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za revidiranje računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovno leto 2005
imenuje Auditor revizijska družba d.o.o.,
Ptuj.
4. Izplačilo nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta za delo v letu 2004 iz bilančnega dobička izplača nagrada v višini 8,500.000 SIT
bruto.
5. Izplačilo nagrade upravi.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom uprave za delo
v letu 2004 iz bilančnega dobička izplača
nagrada v višini 14,000.000 SIT bruto.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Loterija Slovenije, d.d vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi pri KDD, neposredno,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu
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družbe, tako da jo ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi
letno poročilo in poročilo nadzornega sveta,
bo na vpogled vsak delovni dan na sedežu
družbe v Ljubljani, Gerbičeva ulica 99, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, in sicer od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi, razen predlogov k 3. točki dnevnega reda, morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne čez eno uro. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Loterija Slovenije, d.d
uprava – predsednik uprave
Tim Kocjan
Ob-11035/05
Na podlagi 30. člena Statuta delniške
družbe Kroj modna konfekcija, Škofja Loka,
Hafnerjevo nas. 125, uprava družbe sklicuje
12. redno skupščino delničarjev
delniške družbe Kroj d.d., Škofja Loka,
ki bo v četrtek, 26. 5. 2005 ob 13. uri, v
poslovnih prostorih družbe, Hafnerjevo nas.
125, Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenujejo organi skupščine:
– za predsednico skupščine se imenuje
Vojka Rebec,
– za preštevalki glasov se imenujeta
Olga Rant in Sandra Košnik.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Erika Braniselj.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju družbe v letu 2004 in poročilom nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2004.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe Kroj d.d., Škofja Loka, za poslovno leto 2004.
3. Sklepanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za leto 2004 ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.
Popolno gradivo za skupščino bo delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v

Št.

Škofji Loki, Hafnerjevo nas. 125, vsak delovni dan po objavi sklica skupščine, od 10.
do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine v Uradnem listu
RS.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno napovejo na sedežu
družbe.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega
kapitala.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine isti dan
ob 14. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Kroj modna konfekcija d.d.
Škofja Loka
uprava družbe
Bojan Langerholc
Ob-11036/05
Na podlagi 39. in 40. člena statuta družbe Steklarna Hrastnik – skupina, podjetje za
upravljanje družb, d.d., Cesta 1. maja 14,
uprava sklicuje
10. skupščino
Steklarne Hrastnik – skupina d.d.,
Hrastnik, Cesta 1. maja 14,
ki bo dne 26. 5. 2005 ob 12.30, na sedežu družbe v Hrastniku, Cesta 1. maja 14, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Ksenija Jakopič,
– za preštevalki glasov:
Mojca Lavrič
in Tina Letnar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: preostanek čistega dobička iz leta 2004 v višini
207,357.260,48 SIT in preneseni dobiček
iz leta 2003 v višini 8,695.200 SIT, skupaj predstavljata bilančni dobiček v višini
216,052.460,48 SIT, ki se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
c) Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico direktorju družbe in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2004.
3. Določitev nagrade članom nadzornega sveta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Članom nadzornega sveta se izplača
nagrada za delo v nadzornem svetu v letu
2004, in sicer za predsednika nadzornega
sveta v višini 900.000 SIT (bruto), za člane
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nadzornega sveta pa v višini 800.000 SIT
(bruto).
Nagrade se izplačajo iz tekočega poslovanja družbe v letu 2005.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2005 skupščina
imenuje družbo PricewaterhouseCoopers
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina zaradi
izteka mandata članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev, in sicer Branka Puclja, Damjana Škoﬁca in Blaža Vodopivca, imenuje z dnem 8. 6. 2005 naslednje člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev: Blaža Vodopivca, rojenega
1. 12. 1962, EMŠO 0112962500237; Damjana Škoﬁča, rojenega 29. 7. 1969, EMŠO
2907969500496; Marka Mikuža, rojenega
31. 7. 1949, EMŠO 3107949500209.
Mandat imenovanih članov nadzornega
sveta je 4 leta od imenovanja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe
vsak delavnik od 9. do 11. ure v času od
dneva objave sklica skupščine z dnevnim
redom do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo na skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi delniške družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure (30 minut) pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini.
Steklarna Hrastnik – skupina d.d.
direktor
mag. Stojan Binder
Št. 3/05
Ob-11037/05
Uprava delniške družbe Studio D, d.d.
Novo mesto, sklicuje v skladu z določili 283.
do 287. člena ZGD
11. redno skupščino
Studia D, d.d. Novo mesto,
ki bo v ponedeljek, 23. 5. 2005 ob 10. uri
na sedežu družbe, Seidlova cesta 29, Novo
mesto.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsednico skupščine se izvoli Marjanco
Kavšek, za preštevalko glasov pa Francko
Krivec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem nadzornega sveta, s katerim
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je ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v letu 2004.
Uprava predlaga naslednji sklep:
2.1. Nerazporejeni dobiček v višini
444.394,11 SIT se v skladu z 228. členom
ZGD in statutom družbe razporedi med druge rezerve.
2.2. Skupščina odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in
jima podeljuje razrešnico.
3. Preoblikovanje d.d. v d.o.o.
Uprava predlaga sklep: uprava v skladu
s 542. členom ZGD predlaga, da se družba
preoblikuje iz delniške družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo.
Gradivo za skupščino vključno z letnim
poročilom za poslovno leto 2004 in poročilom nadzornega sveta bo na vpogled na
sedežu družbe Studia D, d.d. Novo mesto,
Seidlova cesta 29, vsak dan od 7. do 14. ure
pri Urošu Dularju.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic. Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki, najkasneje tri dni pred zasedanjem. Rok za prijavo je 20. 5. 2005.
Delničarje pozivamo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.
Uprava Studia D, d.d. Novo mesto
Ob-11038/05
Na podlagi določb Statuta delniške družbe Emona blagovni center – plus, družba
pooblaščenka d.d., v likvidaciji, Šmartinska 139, Ljubljana, in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje likvidacijski upravitelj
7. skupščino
delniške družbe Emona blagovni center
– plus, družba pooblaščenka d.d.,
Ljubljana – v likvidaciji,
ki bo v ponedeljek 23. 5. 2005. ob 12. uri
v veliki sejni sobi PS Šmartinska 130.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti ter izvolitev teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog likvidacijskega upravitelja se za predsedujočo skupščine izvoli
Dimnik Ivanka in veriﬁkacijska komisija v sestavi Por Jana kot predsednica in Zajc Ive in
Horvat Anice kot članice. Na sejo je vabljena
vabljena notarka Marina Ružič-Tratnik.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe
Emona blagovni center – plus, družba pooblaščenka d.d., Ljubljana – v likvidaciji, skupaj
s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila za poslovno leto 2004
do uvedbe likvidacije, ter sprejem sklepa o
razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila družbe Emona blagovni center – plus,
družba pooblaščenka d.d., Ljubljana-v likvidaciji, skupaj pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila za leto 2004 do
uvedbe likvidacijskega postopka.
Predlog sklepa: skupščina poda razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004 do uvedbe likvidacijskega postopka.
3. Sprejem poročila likvidacijskega upravitelja o poteku postopka prostovoljne likvidacije.
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Predlog sklepa: sprejme se poročilo likvidacijskega upravitelja. Poročilo je sestavni del tega sklepa.
Dokumentacija družbe, ki obsega poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija
in dokumentacija o likvidacijskem postopku
se po zaključku postopka prostovoljne likvidacije shrani pri organizaciji, ki se ukvarja
z arhiviranjem dokumentacije, in sicer pri
DUN d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 130.
4. Predlog za dokončno razdelitev premoženja.
Predlog sklepa:
Do razdelitve premoženja so upravičeni
delničarji, vpisani v delniško knjigo, kot jo
vodi Emona blagovni center – d.d. Ljubljana, na dan uvedbe prostovoljne likvidacije
in njihovi dediči.
Premoženje družbe se v skladu z
385. členom ZGD razdeli tako, da se
po plačilu dolgov družbe in stroškov postopka preostanek premoženja v višini
672,090.901 SIT razdeli med delničarje v
znesku 2.004,40 SIT na delnico. Morebitni
presežek ali primanjkljaj sredstev, ugotovljen do dneva skupščine, se sorazmerno
razdeli med delničarje.
Delničarjem se v roku 30 dni po sprejemu sklepa skupščine o razdelitvi premoženja pripadajoči znesek nakaže na njihov
račun, ki so ga javili likvidacijskemu upravitelju. V primeru, da delničar ne sporoči računa upravitelju, se ostanek nerazdeljenih
sredstev nakaže v sodni depozit.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se prijavijo pisno s priporočeno pošiljko najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine
ali osebno pri likvidacijskem upravitelju, na
sedežu družbe Šmartinska 130, Ljubljana.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 60 minut pred
začetkom skupščine, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge k posameznim točkam dnevnega reda glede katerih želijo, da se z njimi
pravočasno seznanijo vsi delničarji, pisno sporočijo likvidacijskemu upravitelju v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. Na ponovno sklicanem zasedanju
skupščine bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem Emone blagovni center – plus d.d. Ljubljana – v likvidaciji, Šmartinska 130, pri likvidacijskem
upravitelju v prostorih podjetja DUN d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 130, vsak delavni
dan od 10. do 12. ure po predhodni najavi

na telefon 01/524-24-21 od dneva sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Emona blagovni center – plus
Družba pooblaščenka d.d. Ljubljana
v likvidaciji
Bukovac Matjaž
Ob-11039/05
Na podlagi 23. člena Statuta Banke
Domžale d.d., skupina NLB, uprava banke
sklicuje
5. skupščino delničarjev
Banke Domžale d.d., skupina NLB,
ki bo v sredo, 25. 5. 2005, ob 12. uri v posebni sobi restavracije Repovž v Domžalah
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in veriﬁkacijske komisije.
Predlog sklepa: imenujeta se predsednik
skupščine in veriﬁkacijska komisija po predlogu uprave.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
Banke Domžale d.d., skupina NLB v letu
2004 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Domžale
d.d., skupina NLB v letu 2004, z mnenjem
nadzornega sveta.
3. Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu Banke Domžale d.d., skupina NLB
za leto 2004 in predlog uporabe bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu Banke
Domžale d.d., skupina NLB za leto 2004;
3.2. bilančni dobiček za leto 2004 v višini
736,889.383,18 SIT se porabi za:
– izplačilo
dividend
v
znesku
631,745.100,00 SIT;
– druge rezerve iz dobička v znesku
105,144.283,18 SIT.
Del bilančnega dobička za dividende se
izplača v breme nerazporejenega dobička iz
leta 2004 v znesku 631,745.100,00 SIT. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan 25. 5. 2005.
Dividende se izplačajo najkasneje v enem
mesecu po sprejemu sklepa na skupščini.
Del bilančnega dobička za druge rezerve
se razporedi v breme nerazporejenega dobička iz let 2002 v znesku 12,999.999,82
SIT in 2003 v znesku 34,531.195,39 SIT
ter tekočega dobička leta 2004 v znesku
57,613.087,97 SIT;
3.3. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje zunanjega revizorja za izvedbo revizije za leto 2005.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije letnih računovodskih izkazov za leto 2005 v
Banki Domžale d.d., skupina NLB, imenuje skupščina banke revizijsko družbo, ki
bo na skupščini Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, imenovana za opravljanje
revizije letnih računovodskih izkazov za
leto 2005.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji banke, ki so vpisani v delniško knjigo
kot imetniki delnic, najmanj tri dni pred dnem
zasedanja skupščine delničarjev banke.
Delničarji lahko svoje pravice uresničujejo na skupščini banke osebno, po zakonitem
zastopniku ali po pooblaščencu. Upravičenost do zastopanja je treba izkazati z izro-
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čitvijo ustrezne listine banki. Skupni zastopnik več delničarjev ne more zastopati več
delničarjev, če so tako zastopani delničarji
imetniki skupaj več kot 10% delnic banke.
Delničarji bodo sporočilo o sklicu in pooblastilo za udeležbo na skupščini, prejeli
po pošti.
Gradivo s predlogi sklepov, ki je podlaga za odločanje skupščine, je delničarjem
na voljo v tajništvu na sedežu banke, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
Zaradi lažje tehnične izvedbe skupščine
pričakujemo, da so delničarji prisotni na
skupščini do 11.45.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri v
istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Banke Domžale d.d.,
skupina NLB
Ob-11081/05
Uprava družbe Ingrad projektivni biro in
inženiring d.d., Celje, Lava 7, na podlagi
284. člena Zakona o gospodarskih družbah in drugega odstavka 30. člena statuta
družbe na zahtevo manjšinskih delničarjev
sklicuje
6. skupščino družbe
Ingrad projektivni biro in inženiring
d.d.,
ki bo v torek, 24. 5. 2005 ob 9. uri na
sedežu družbe v Celju, Lava 7.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
imenuje predsednik skupščine in preštevalki glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Bregar iz Litije.
Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.
2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem skupščine se
odpokličeta člana nadzornega sveta, in sicer: Jan Gregor in Štante Samo. Za nova
člana nadzornega sveta se imenujeta z
dnem skupščine mag. Janez Pušnik in dr.
Matjaž Polak za obdobje 4 let.
3. Vprašanja in odgovori.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Udeleženci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano
ob prijavi udeležbe na skupščini.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v
KDD na dan 20. 5. 2005.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom
skupščine prijavijo in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo prisotnost in
prevzamejo glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopnik pa še z izpiskom iz sodnega
registra.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna bo ponovno zasedanje z enakim
dnevnim redom istega dne ob 10. uri na
istem kraju. Na ponovnem zasedanju skup-
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ščine bo le ta veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Ingrad projektivni biro in inženiring
d.d.,
Celje
uprava družbe
Borut Dolar
Ob-11082/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 21. člena Statuta družbe
uprava sklicuje
11. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, dne 2. 6. 2005 ob 12. uri
v poslovnih prostorih družbe, Cigaletova 8,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina imenuje dva
preštevalca glasov in notarja Lepša Borisa
za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2004, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in 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. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004
znaša 42,901.000 SIT.
Sestavljajo ga:
– čisti dobiček poslovnega leta 2004 v
znesku 14,489.000 SIT in
– preneseni dobiček iz prejšnjih let v znesku 28,412.000 SIT.
Predlog sklepa: bilančni dobiček preteklih
let in tekočega leta v višini 42,901.000 SIT
ostane nerazporejen in se odločanje o delitvi
čistega dobička prenese na prihodnje leto.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe na Cigaletovi 8, Ljubljana, in sicer
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic z oznako G,
sami ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih, če svojo prisotnost
na skupščini prijavijo najmanj tri dni pred
skupščino upravi družbe. Pooblaščenci pa
morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti pisno
obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Avtobusna postaja Ljubljana, d.d.
uprava
Marjan Kotar
Ob-11083/05
Na podlagi 3., 4. in 5. točke 6. člena Statuta Raiffeisen Krekove banke d.d., uprava
banke sklicuje
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14. skupščino
Raiffeisen Krekove banke d.d.,
dne 23. 5. 2005 ob 11. uri v hotelu Habakuk, Pohorska cesta 59, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev
delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje predlagani dnevni red, sestavo delovnega predsedstva skupščine, komisijo za štetje glasov
in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo
notarskega zapisnika.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2004 Raiffeisen
Krekove banke d.d. in pozitivno stališče k
poročilu revizijske družbe Ernst & Young
d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2004.
3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2004 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o notranjem revidiranju v letu 2004 z
mnenjem nadzornega sveta.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2004 in razrešnica upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček leta
2004 je izkazan v višini 45,551.614,69 SIT
in se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Skupščina Raiffeisen Krekove banke d.d.
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2004.
5. Sprememba članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje na
predlog nadzornega sveta, novega člana
nadzornega sveta banke.
6. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
6.1. Raiffeisen Krekova banka d.d. z
izdajo 56.928 navadnih imenskih delnic 5
izdaje v nominalni vrednosti 14.000 SIT
vsaka, povečuje osnovni kapital banke z
novimi denarnimi vložki v skupni vrednosti
796,992.000 SIT. Banka bo delnice izdala
v nematerializirani obliki in jih bo izročila
vpisniku z vpisom delnic na njegov račun
pri KDD, po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
Osnovni kapital se na osnovi tega poveča na 2.854,992.000 SIT.
6.2. Delnice 5 izdaje so navadne, imenske in nedeljive.
Delnice dajejo imetnikom enake pravice
kot delnice prejšnjih izdaj.
6.3. Na podlagi 313. člena Zakona o gospodarskih družbah in 4. člena Statuta banke se upošteva prednostna pravica obstoječih delničarjev za nakup novih delnic.
6.4. Na podlagi 4. točke prvega odstavka
18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev se ne izvede javna ponudba delnic.
6.5. Upravičenci lahko delnice vpisujejo
na sedežu banke in vplačujejo na račun
banke v 30 dneh od dneva poziva uprave.
Uprava mora pisno pozvati upravičence k
vpisu in vplačilu delnic najpozneje v dveh
delovnih dneh od dneva prejema sklepa registrskega sodišča o vpisu skupščinskega
sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
Delnice se vplačujejo v celoti po vrednosti 63.000 SIT za eno delnico.
Emisijska vrednost delnic znaša
3.586,464.000 SIT.
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Vplačani presežni kapital tako znaša
2.789,472.000 SIT.
Kolikor celotna izdaja delnic do roka iz
tega člena ne bi bila vpisana in vplačana, se
izdaja šteje kot neuspešna, vplačana sredstva na račun vplačila delnic pa se vrnejo
vplačnikom najkasneje v 30 dneh od dneva
zaključka roka za vpis in vplačilo delnic.
6.6. Za prenos delnic te emisije delnic
veljajo določila 4. člena Statuta Raiffeisen
Krekove banke d.d.
6.7. Nadzorni svet banke se pooblašča,
da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala, glede višine in števila delnic uskladi
besedilo statuta z novo višino osnovnega
kapitala in številom delnic.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revidiranje poslovanja Raiffeisen Krekove
banke d.d. za poslovno leto 2005 revizijsko
družbo Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za 14. skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda in druge informacije so delničarjem
na vpogled na sedežu Raiffeisen Krekove
banke, v tajništvu uprave, Slomškov trg 18,
Maribor, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
V skladu z določili 6. člena Statuta Raiffeisen Krekove banke d.d. se lahko skupščine udeležijo delničarji banke, ki bodo
vpisani v delniško knjigo banke najmanj
5 delovnih dni pred zasedanjem skupščine
banke in ostanejo vpisani do konca zasedanja skupščine. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu. Glasovalno pravico
lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki bodo
sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov
ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred skupščino na sedežu Raiffeisen Krekove banke
d.d., Oddelek centralne bančne operative,
Slomškov trg 18, Maribor in hkrati deponirali pisna dokazila o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.
Delničarji bodo na 14. skupščini odločali o predlogih sklepov k posamezni točki
dnevnega reda. Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi Raiffeisen
Krekove banke d.d. v enem tednu po objavi
sklica, da jih le-ta objavi v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah.
Zaradi čim bolj nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo vse udeležence,
da se registrirajo pri vhodu v skupščinsko
dvorano hotela Habakuk, Pohorska cesta
59, Maribor, pol ure pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri v istih prostorih. V tem primeru bo
skupščina banke veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Raiffeisen Krekova banka d.d.
uprava
Danica Ozvaldič
Klemens Nowotny
Ob-11099/05
Uprava družbe Megainvest družba za
investiranje in nepremičnine d.d., Ljubljana, Dunajska 9, na podlagi zakona in
statuta družbe objavlja:
sklic skupščine
Uprava Megainvesta d.d. sklicuje skupščino družbe Megainvest družba za investiranje in nepremičnine d.d., Ljubljana, Dunajska 9.
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Skupščina bo v torek, 24. 5. 2005, ob
10. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 9.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Damjana Škoﬁča in za preštevalki
glasov Alenko Pišler in Teo Švigelj.
2. Predložitev letnega in revizijskega
poročila ter poročila nadzornega sveta za
leto 2004 (uporaba bilančnega dobička) in
podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi in odobri revizijsko
družbo Deloitte &Touche d.o.o. kot revizorja letnega poročila družbe za poslovno leto 2004.
2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na
dan 31. 12. 2004 znaša 1.025,455.907,34
SIT oziroma po oddelitvi s prevzemom
922,910.316,61 SIT se ne razdeli delničarjem in ostane kot preneseni dobiček.
2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za leto
2004 in s tem potrdi in odobri njihovo delo
v letu 2004.
3. Oddelitev s prevzemom.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina daje soglasje k oddelitvi
s prevzemom, ki se opravi s prenosom posameznih delov premoženja in obveznosti
družbe Megainvest d.d. na prevzemno družbo KS2 Naložbe d.d., Ljubljana, ob hkratni
pripojitvi CAP Naložbe d.d., Ljubljana, kot
prevzete družbe, k prevzemni družbi KS2
Naložbe d.d.
3.2. Skupščina potrdi in sprejme Pogodbo o pripojitvi in delitvi in prevzemu v vsebini, kot je predložena skupščini in se spoji z
notarskim zapisnikom te skupščine.
3.3. Skupščina imenuje KDD Centralno
klirinško depotno družbo d.d., Ljubljana, kot
zastopnika za prevzem delnic prevzemne
družbe, ki jih je treba zagotoviti delničarjem
prenosne družbe.
3.4. Uprava je ob soglasju nadzornega
sveta pooblaščena z namenom odprave napak oziroma uskladitve z novimi dejstvi brez
posebnega soglasja skupščine spremeniti
oziroma dopolniti Pogodbo o pripojitvi in delitvi in prevzemu oziroma sprejeti odločitve in
izvesti vsa druga dejanja potreba, za odpravo
morebitnih napak ali pomanjkljivosti ter nemoteno izvedbo oddelitve s prevzemom.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega (1) letno
poročilo, poročilo revizorja in poročilo nadzornega sveta, vse za poslovno leto 2004, (2)
predlagane spremembe statuta družbe in (3)
listine iz drugega odstavka 533.f člena in drugega odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah, je delničarjem dostopno na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 9, vsak
delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10.
in 14. uro, ves čas od objave sklica.
Pogoji za udeležbo na skupščiniPogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
pred sejo skupščine družbi pismeno prijavi
udeležbo tako, da družba njegovo prijavo
prejme vsaj tri dni pred skupščino.
Seznam udeležencev in obseg glasovalnih pravic se določi glede na stanje v
delniški knjigi tri dni pred skupščino.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je treba družbi predložiti pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane deponirano na sedežu družbe.

Ponudba denarne odpravnine delničarjem.
Prevzemna družba KS2 Naložbe upravljanje naložb d.d., Ljubljana, je v Pogodbi o
pripojitvi in delitvi in prevzemu ponudila denarno odpravnino delničarjem družbe Megainvest d.d., oziroma se zavezala, da bo od
vsakega delničarja Megainvest d.d., ki bo na
skupščini družbe Megainvest d.d. na zapisnik
ugovarjal sklepu o soglasju za oddelitev s prevzemom, na njegovo zahtevo prevzela delnice
prevzemne družbe, ki mu jih mora zagotoviti
zaradi oddelitve s prevzemom, proti plačilu
1.000 SIT za vsako delnico prevzemne družbe
kot primerne denarne odpravnine.
Uprava družbe Megainvest d.d.
Ob-11101/05
Na podlagi 283. člena in v skladu z 284.
členom ZGD uprava družbe Kompas RAC
d.d. Ljubljana, objavlja
sklic 6. skupščine
družbe Kompas RAC d.d. Ljubljana,
ki bo dne 24. 5. 2005 ob 10. uri na sedežu
družbe Zaloška cesta 171, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Skupščini prisostvuje notar Boris Lepša.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli Mateja
Stanič Rudolf.
Za preštevalca glasov se izvoli Igor Vuk.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki prične
teči z dnem izvolitve, se izvolijo:
– Zdravko Čupković, Dr. Zdravka Kučića 3,
51000 Rijeka, Hrvaška,
– Branka Fraćin, Brače Cetina 13, 51000
Rijeka, Hrvaška.
3. Prenehanje družbe in začetek likvidacije.
Predlog sklepa:
a) Družba Kompas Rent A Car, družba za
izposojo vozil d.d. Ljubljana, Zaloška cesta
171, Ljubljana, preneha na podlagi odločitve
skupščine družbe v skladu z drugo alineo prvega odstavka 371. člena ZGD in se začne
likvidacija družbe.
b) Upniki lahko prijavijo svoje terjatve v
roku 30 dni od objave tega sklepa.
c) Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
mag. Iztok Kocjančič, stanujoč Mencingerjeva
26, 2000 Maribor.
Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi tri dni pred zasedanjem na sedež
družbe.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini je, da se delničarji prijavijo najkasneje 3
dni pred sejo skupščine, to je do vključno sobote, 21. 5. 2005, v pisni obliki upravi družbe
na naslov Kompas RAC d.d., Zaloška c. 171,
1000 Ljubljana, in da so kot imetniki delnic
vpisani pri Centralno kliriniški depotni družbi
d.d. v Ljubljani 3 dni pred skupščino.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki se ob prihodu na skupščino
izkažejo z osebnim dokumentom ali pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra. Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30 minut pred
pričetkom zasedanja za prevzem gradiva
za glasovanje.
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Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo na vpogled v tajništvu uprave družbe
na naslovu Zaloška cesta 171, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 10. ure, od
dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Vabljene delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo v sedmih dneh od
objave sklica skupščine upravi družbe.
Kompas RAC d.d. Ljubljana
uprava
mag. Iztok Kocjančič
Ob-11132/05
Na podlagi 36. in 37. člena Statuta delniške družbe Sinet, podjetja za storitve in
proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8, Hrastnik,
uprava sklicuje
13. skupščino
Sinet d.d., Hrastnik, Grajska pot 8,
ki bo dne 6. 6. 2005 ob 13.30 na sedežu
družbe v Hrastniku, Grajska pot 8, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Za predsedujočega skupščine se imenuje
Branko Lukšič.
V veriﬁkacijsko komisijo se imenujejo:
– Vojka Povše-Krasnik – predsednica,
– Tina Barič – preštevalka glasov (članica),
– Barbara Plazar – preštevalka glasov
(članica).
Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
Marjana Kolenc Rus.
2.a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček podjetja Sinet d.d. Hrastnik iz leta 2004 v višini 95,702.178,44 SIT, kar
predstavlja preneseni dobiček iz leta 2003 v
višini 63,529.416,76 SIT in preostanek čistega dobička iz leta 2004 v višini 32,172.761,68
SIT, je prenos dobička, o čigar uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
c) Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico direktorju družbe in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2004.
3. 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 Boniteta, Družba za revizijo,
podjetniško in poslovno sodelovanje, d.o.o.,
Efenkova 61, 3320 Velenje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe vsak
delavnik od 10. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine z dnevnim redom, do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo na skup-
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ščini delničarji ali njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi delniške družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi
z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure (30 minut) pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini.
Sinet d.d., Hrastnik
direktor
Miran Grohar
Ob-11242/05
Na podlagi 10.2. točke statuta družbe
Istrabenz, holdinške družbe, d.d., ter na
podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Istrabenz, holdinške družbe,
d.d.,
ki bo v petek, 27. 5. 2005, ob 13. uri, v
dvorani Mystica v Hotelu Riviera, Obala 33,
Portorož, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: mag.
Gregor Velkaverh,
– veriﬁkacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Robert Ernestl,
– preštevalki glasov: Klavdija Ule in
Mira Pinter.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2.a) 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.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2004, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe v znesku
4.754,259.858,08 SIT se uporabi za naslednje namene:
1. za dividende družbe 673,400.000 SIT
ali 130 SIT bruto na delnico;
Družba bo delničarjem, za katere ima
popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 26. 7. 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. 5. 2005.
2. za nagrade upravi 37,760.000 SIT;
3. za nagrade nadzornemu svetu
31,001.152 SIT;
4. v
druge
rezerve
iz
dobička
627,189.423,54 SIT;
5. v
preneseni
dobiček
družbe
3.384,909.282,54 SIT.
Za izplačila pod zap. št. 1, 2 in 3 se porabi 742,161.152 SIT iz dobička iz drugih
rezerv leta 1997.
Izplačilo nagrade se upravi in članom
nadzornega sveta izvrši skladno s tretjim
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odstavkom 8.10. točke statuta družbe v gotovini.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina podeljuje upravi družbe in nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2004.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.
b) Sprejme se čistopis statuta družbe.
Skupščina pooblašča predsednika skupščine, da podpiše čistopis statuta družbe.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
a)
I. Ugotovi se, da zaradi preteka mandata
dne 29. 5. 2005 preneha funkcija naslednjim
članom nadzornega sveta:
– Janku Kosmini,
– Janezu Kocijančiču,
– Esteli Cetin Turk,
– Radošu Gregorčiču.
II. Ugotovi se, da je na podlagi odstopnih
izjav prenehala funkcija naslednjim članom
nadzornega sveta:
– Wernerju Schinhanu (dne 7. 10.
2004),
– prof. Franzu Eckertu (dne 7. 10.
2004),
– Borutu Kuhariču (dne 14. 3. 2005).
b) Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za
mandat od 30. 5. 2005 do 29. 5. 2009:
– Janka Kosmino,
– Tomaža Toplaka,
– Boža Predaliča,
– Bojana Korsiko,
– Antona Turnška,
– Milana Kneževiča.
c) Skupščina ugotovi, da so v nadzorni
svet kot predstavniki delavcev imenovani
trije člani za mandat od 30. 5. 2005 do 29. 5.
2009, in sicer:
– Sanja Bajec,
– Klavdija Ule,
– Klavdija Primožič.
6. Določitev plačil članov nadzornega
sveta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Ob upoštevanju »Kriterijev za članstvo,
delo in plačilo nadzornih svetov«, sprejetih
s strani Upravnega odbora Združenja članov nadzornih svetov, in Priporočil za plačila
članov nadzornih svetov, člani nadzornega
sveta prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije in doplačilo zaradi posebnih
obveznosti v višini 2,610.720 SIT bruto letno. Predsednik nadzornega sveta prejme
še doplačilo za opravljanje posebnih funkcij v višini 2,610.720 SIT bruto letno. Člani
in predsednik nadzornega sveta prejemajo
plačilo za opravljanje funkcije v mesečnih
izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler
opravljajo funkcijo.
Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino
letnih zneskov, navedenih v prvem in drugem stavku tega sklepa. Vsi člani nadzornega sveta, poleg plačila za opravljanje
funkcije, za udeležbo na seji prejmejo sejni-
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no skladno z določbami 9.12. točke statuta
družbe in skladno s sklepom skupščine z
dne 30. 5. 2003.
7. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005 v skladu s 54. členom ZGD.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za revizorja družbe za leto 2005 skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje, d.o.o., Neubergerjeva ulica 30,
Ljubljana.
8. Določitev standardov računovodskega
poročanja.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Istrabenz, holdinška družba, d.d. sestavlja v obdobju naslednjih 5 poslovnih let, šteto
od 1. 1. 2006 dalje, računovodska poročila
iz prvega odstavka 56. člena ZGD v skladu
z mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila, besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta in
predlogi sklepov, je delničarjem na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru,
Cesta Zore Perello-Godina 2, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dneh po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so na dan 24. 5. 2005 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
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 v tajništvu uprave na
sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Igor Bavčar
Predsednik uprave
Istrabenz d.d.
Št. 2/05
Ob-11252/05
Na podlagi 47. člena Statuta delniške
družbe Enlux d.d., Ljubljana, uprava sklicuje
5. skupščino delničarjev,
ki bo dne, 30. maja 2005 ob 12.30, v prostorih družbe Pot heroja Trtnika 3, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Bizjak
Marka, za preštevalce glasov Marušič Beti,
Hozjan Ana in Sulič Damijan.
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Na seji je prisotna vabljena notarka Marina Ružič-Tratnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe,
odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2004 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004, z pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Sprejme se sklep o uporabi bilančnega dobička, in sicer: višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2004 znaša
18,932.010,74 SIT; bilančni dobiček se prenese v naslednje leto.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
3. Sprememba statuta delniške družbe
Enlux.
Predlog sklepa: dejavnosti družbe se
razširijo za naslednje:
– DJ/28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
– DL/31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike,
– DL/31.500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk,
– DL/31.620 Proizvodnja druge električne opreme,
– E/40.113 Druga proizvodnja električne
energije,
– E/40.131 Distribucija električne energije,
– E/40.132 Trgovanje z električno energijo,
– G/52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe,
– I/63.110 Prekladanje.
V skladu s tem sklepom se dopolni
7. člen statuta.
4. Sprememba članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je dosedanjim članom nadzornega sveta Bizjak
Marku, Podboršek Matjažu in Drolc Bojanu
dne 22. 5. 2005 potekel mandat. Za naslednji štiriletni mandat se 30. 5. 2005 imenujejo
naslednji člani:
– Bizjak Marko,
– Drolc Bojan,
– Vrhar Branka.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega prijavnega roka.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu
družbe v Ljubljani, Pot heroja Trtnika 3, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Enlux d.d.
uprava
Jože Šolar, inž.
Ob-11352/05
Uprava družbe CP Ptuj d.d. vabi delničarje na

VI. zasedanje skupščine
delniške družbe CP Ptuj,
ki bo v sredo, 25. 5. 2005 ob 9. uri na sedežu družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška cesta
49/a na Ptuju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev in podal
naslednji predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se skladno z določili točke 7.9 Statuta družbe izvoli
Branko Resnik, univ. dipl. prav., iz Ptuja,
Osojnikova 3.
2. Izvoli se veriﬁkacijska komisija v
sestavi:
– Štebih Brigita – za predsednico,
– preštevalca glasov: Kraljevič Zdenko in Zotlar Stane.
3. Obvesti se skupščino glede notarja
Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje
skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2004 in
podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
40,687.278,62 SIT v skladu z določbami
ZGD uporabi za:
Izplačilo upravi in nadzornemu svetu
družbe kot udeležbo na bilančnem dobičku
v bruto znesku 8,000.000 SIT, izplačljivo v
denarju.
Prenos v preneseni dobiček v znesku
32,687.278,62 SIT, o uporabi katerega bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Skupščina družbe podeljuje upravi in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za
delo v poslovnem letu 2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za leto 2005 za pooblaščenega revizorja imenuje Auditor – Revizijska
družba d.o.o. Ptuj, Murkova 4, 2250 Ptuj.
5. Pooblastilo upravi za pridobitev lastnih
delnic družbe.
Predlog sklepa:
1. Pooblastilo upravi družbe za nakup
lastnih delnic, sprejet na V. skupščini se podaljša do junija 2006. leta.
2. Skupščina se seznani z razlogi in načinom pridobitve 42.626 lastnih delnic družbe.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta družbe.
Predsednik skupščine poda čistopis Statuta delniške družbe Cestnega podjetja Ptuj
d.d.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki v skladu s
Statutom družbe. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščino in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko do-
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stavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb Statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan v informativni pisarni družbe (Štebih Brigita) od 20. 4. 2005
do 25. 5. 2005 od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Cestno podjetje Ptuj d.d.
uprava družbe
Ferdo Veingerl
predsednik uprave
Martin Turk
član uprave
Ob-11451/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6.1. člena statuta delniške družbe MDS IT, informacijske tehnologije, d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine družbe
MDS IT, informacijske tehnologije, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v torek, dne 26. 5. 2005 ob 15. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova
9e.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Gregor Kampjut.
Za preštevalki glasov se imenujeta Bernarda Vrbnjak in Ljubica Rovšek.
Skupščini bo prisostvovala notarka Marina Ružič-Tratnik.
2. Poročilo nadzornega sveta družbe
v zvezi z letnim poročilom družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena
z letnim poročilom družbe za leto 2004 z
mnenjem nadzornega sveta (priloga št. 1 v
gradivu za skupščino).
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček znaša skupaj
62,186.417,22 SIT in se nameni:
a) Za izplačilo dividend se nameni
8,941.500 SIT in bodo izplačane najkasneje do 30. 6. 2005. Za dividende se nameni
dobiček iz leta 2003. Pravico do dividende
imajo delničarji vpisani v KDD na dan zasedanja skupščine.
b) Na predlog nadzornega sveta in v
skladu s statutom družbe, 4.6. točka, se nameni upravi nagrada v višini 750.000 SIT, in
sicer iz dobička za leto 2004.
c) Na predlog uprave in v skladu s statutom, 5.11. točke, se nameni nadzornemu
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svetu nagrada v višini 750.000 SIT, in sicer
iz dobička za leto 2004.
d) Preostanek bilančnega dobička v
vrednosti 51,744.917,22 SIT ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se
prenese v naslednje leto.
b) Skupščina družbe podeli razrešnico
članu uprave – direktorju in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2004.
Informacije delničarjem
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so vpisani v Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana; kot delničarji družbe
na dan zasedanja skupščine, ter so svojo udeležbo na skupščini pismeno najavili upravi družbe vsaj 3 dni pred datumom
skupščine.
Delničarji se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki ﬁzičnih oseb z
osebnim dokumentom in pooblastilom, zastopniki pravnih oseb z izpiskom iz sodnega
registra in osebnim dokumentom. Vsa pooblastila ostanejo družbi.
Popolno gradivo za skupščino, vključno
z letnim poročilom uprave za poslovno leto
2004, mnenjem nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu le-tega, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Ljubljana, Leskoškova 9e, v tajništvu družbe, vsak dan
od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko svoje predloge, ki morajo
biti pismeni in obrazloženi ter skladni z zakonom, vložijo v roku sedem dni od objave
sklica skupščine, priporočeno po pošti ali
neposredno v tajništvu družbe na njenem
sedežu.
Delničarje se poziva, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe najmanj 30 minut pred objavljenim pričetkom
seje skupščine, da podpišejo listo prisotnih
ter prevzamejo glasovalni listek.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 16. uri v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
MDS IT d.d.
uprava

Zavarovanja
SV 282/05
Ob-11275/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 282/05, kupec izrecno izjavlja ter soglaša, da na podlagi
določb SPZ ustanavlja zastavno pravico z
zaznambo neposredne izvršljivosti, in sicer
Čizmić Bojan, EMŠO 0206967500086, stanujoč Gradnikova c. 87, 4240 Radovljica,
dovoljuje, da se za zavarovanje terjatve
po tej listini SV 282/05, v znesku 65.000
CHF v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za CHF, skupaj z
obrestno mero 3,91%, ki je sestavljena iz
12-mesečnih CHF Libor-ja in pribitka 2,95%,
pri čemer kupcu zapade obveznost v plačilo v 240 mesečnih anuitetah v višini 395
CHF, anuitete zapadejo v plačilo zadnji dan
v mesecu, prva mesečna anuiteta zapade
dne 31. 5. 2005, zadnja pa dne 30. 4. 2025,
pri njegovem celotnem deležu, ki bo vpisan
na podlagi z.k. predloga, na nepremični-
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ni, dvosobnem stanovanju št. 17, v izmeri
61,13 m2, v tretjem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Prešernova ulica 4,
Radovljica, ki stoji na parc. št. 284/23 in
284/32 k.o. Radovljica, s sorazmernim solastninskim deležem na skupnih prostorih,
objektih in napravah večstanovanjske hiše
ter funkcionalnega zemljišča in dovoljuje,
da se pri navedenem stanovanju v C listu
vknjiži hipoteka ter neposredna izvršljivost
terjatve, vse v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, MŠ 5446546.
SV 276/05
Ob-11276/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 276/05 z
dne 14. 4. 2005, sta bila poslovna prostora
oziroma ateljeja št. 44 in 43, ki obsegata naslednje koristne površine: posl. prostor št. 44 – atelje v izmeri 25,10 m2, posl.
prostor št. 43 – atelje v izmeri 14,10 m2,
skupen nedoločen delež hodnika v etaži v
izmeri 1 m2, v II. nadstropju – mansardi in
priročno skladišče v kleti v izmeri 4,50 m2,
skupne koristne površine 44,70 m2, na naslovu Agrokombinatska cesta 2a, Ljubljana,
ki stoji na parc. št. 350/4, vl. št. 4267, k.o.
Kašelj, vpisani v zemljiško knjigo Okrajnega
sodišča v Ljubljani, ter pripadajoči solastninski delež na stopnišču in vhodni veži ter
funkcionalnem zemljišču, na katerem hiša
stoji, last zastaviteljev Gregorja Kalina in
Alenke Koprivnikar, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12.
2004 in aneksa k kupoprodajni pogodbi z
dne 7. 4. 2005, zastavljena v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 50.500 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 210/05
Ob-11277/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 210/05 z dne 14. 4.
2005, je bilo enosobno stanovanje v skupni
izmeri 28,25 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Zgornje Jarše,
Kamniška cesta 26, pošta Radomlje, stoječi
na parcelni številki 19/3 k.o. Domžale, katero je na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 24. 3. 2005 v solasti Veselinka in Ljiljane Marković, za vsakega do ene idealne
polovice, zastavljeno v korist banke Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, MŠ 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske
protivrednosti 25.500 EUR s pripadki.
SV 477/05
Ob-11278/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 477/05 z dne 14. 4. 2005,
je enosobno stanovanje številka 21, v petem nadstropju večstanovanjske zgradbe
na naslovu Oldhamska cesta 1, Kranj, ki
stoji na parc. št. 928/11 k.o. Kranj, v izmeri
22,40 m2, last zastavitelja Ernesta Sukiča,
Oldhamska cesta 1, Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12. 2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o.,
zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, matična
številka 5881447, za zavarovanje njegove
denarne terjatve v višini 3,341.803,58 SIT
s pripadki.
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SV 515/05
Ob-11279/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 515/05 z dne 15. 4.
2005, je enosobno stanovanje št. 15, v
4. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Deteljica 15, Tržič, ki stoji na parc. št.
234, 235/1 in 236/1 k.o. Bistrica, v skupni
izmeri 41,10 m², last kreditojemalcev in zastaviteljev, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 12. 4. 2005, med Oliverjem
Grubešićem, Cankarjeva cesta 1, Tržič in
Sanelo Janković, Mlekarska ulica 14, Kranj,
kot kupcema in prodajalcema Brankom
Mežnarjem in Ireno Mežnar, oba Deteljica
15, Tržič, zastavljeno v korist kreditodajalke Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Kreditbank
Ferlach registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, s sedežem Hauptplatz 16, A-9170, Ferlach/Borovlje, Avstrija,
za zavarovanje njegove denarne terjatve v
višini 34.000 EUR, s pripadki, ki zapade v
plačilo 20. 4. 2020.
SV 239/05
Ob-11280/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-239/05 z dne
14. 4. 2005, je bilo dvosobno stanovanje št.
12, v III. nadstropju stanovanjskega bloka,
Ulica Slavka Gruma 48, 8000 Novo mesto,
stoječega na parc. št. 877/30.S, vl. št. 1167,
k.o. Šmihel pri Novem mestu, v skupni izmeri 54,06 m2, ter kleti – shrambe v izmeri
1,90 m2, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih in objektih ter napravah,
last zastaviteljice Marije Ban, Gubčeva ulica
33, Novo mesto, zastavljeno v korist upnice
banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 41.100 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF, s pripadki.
SV 235/05
Ob-11281/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 235/05 z dne 15. 4.
2005, je bilo stanovanje št. 12, ki se nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske
stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita
73, stoječe na parc. št. 512/1 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 21,22 m2, last zastaviteljice
Irene Mlakar z Jesenic, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 23. 2. 2005, zastavljeno v
korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000 EUR s pripadki.
SV 343/05
Ob-11282/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 343/05 z
dne 14. 4. 2005, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje številka 3 v skupni izmeri
50,39 m2, s pripadajočo shrambo številka 3
v izmeri 2,80 m2, v mansardi večstanovanjske hiše v Mariboru, Maistrova ulica 26,
zgrajene na parceli številka 1012/1 katastrska občina Maribor – Grad; last zastaviteljice Helene Zorin, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 3. 2005, sklenjene
med njo kot kupcem ter med Vladimirjem
Drozgom kot prodajalcem, zastavljena v ko-
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rist upnice Banke Celje d.d., za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika Janka Zorina,
v višini 7,200.000 SIT s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do vključno 30. 4. 2012.

stria Creditanstalt, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 40.050 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za CHF
na dan plačila.

SV 235/2005
Ob-11284/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, je bil lokal L2 v izmeri 34,37
m2, ki je označen s svetlo zeleno barvo v
pritličju poslovno stanovanjskega objekta, ki
je zgrajen na parcelah št. 701/11 in 701/12
k.o. Radenci, identiﬁkacijska številka dela
stavbe 3, vpisano v podvložek k.o. Radenci, last zastavitelja do celote, na podlagi
vknjižbenega dovoljenja z dne 22. 4. 1998,
zastavljeno v korist upnice Probanke d.d.
Maribor, Svetozarevska ulica 12, matična
številka 5459702, v zavarovanje denarne
terjatve v znesku 20.800 EUR s pripadki, s
tem, da prva anuiteta zapade v plačilo 1. 5.
2005 in zadnje anuitete 1. 4. 2011, kot to določa notarski zapis pogodbe o dolgoročnem
kreditu z valutno klavzulo in sporazuma o
zavarovanju denarne terjatve z dne 14. 4.
2005, opr. št. SV 235/2005.

SV 418/2005
Ob-11289/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 418/2005 z dne
14. 4. 2005, je stanovanje št. 6, v izmeri
79,14 m², v pritličju hiše v Mariboru, Ul.
Arnolda Tovornika 19, ki stoji na parc. št.
1580/1 k.o. Sp. Radvanje, last Štor Zvoneta,
stan. Maribor, Markovičeva 15, na temelju
prodajne pogodbe z dne 18. 3. 2005, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,450.000
SIT s pp.

SV 798/2005
Ob-11285/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 798/2005 z dne 15. 4.
2005, je bilo enoinpolsobno stanovanje
št. 10 v izmeri 59,23 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjskega bloka, v Ljubljani, parc. št. 2219/58, k.o. Zg. Šiška, ki ga
je zastaviteljica pridobila na podlagi kupne pogodbe št. 74-4904/K, sklenjene dne
22. 5. 1974 ter dodatka h kupni pogodbi št.
74-4904/K z dne 22. 5. 1974, sklenjenega
dne 14. 1. 1975, med zastaviteljico in SGP
Zidar, Kočevje, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg
18, Maribor, mat. št. 570649, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.279,79 EUR,
vse s pripadki.
SV 829/2005
Ob-11287/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-829/2005 z dne 18. 4.
2005, je bilo stanovanje št. 4, v visokem pritličju v izmeri 73,54 m2, vključno s faktorjem
atrija in balkona, s pripadajočim pomožnim
prostorom št. 4 v kleti, Lamela 18, soseska
BS – 7, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na
naslovu Glinškova ploščad 18, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 1002/9 in parc. št. 1003/46,
k.o. Ježica, v lasti zastavitelja Pejovič Edvina, rojenega dne 2. 7. 1956, stanujočega
Izvidniška cesta 27, 6276 Pobegi, EMŠO
0207956500137, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 3. 2005, sklenjene s
prodajalcema Nardin Marijo in Ludvikom,
zastavljeno v korist upnice Deželne banke
Slovenije d.d., 1000 Ljubljana, Kolodvorska
9, matična št. 5349907, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25,000.000 SIT s pripadki.
SV 414/2005
Ob-11288/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 414/2005 z dne
13. 4. 2005, je stanovanje št. 118, v izmeri 57 m2, v mansardi objekta v Mariboru
Ruska 12, stoječega na parc. št. 399 k.o.
Tezno, last Auda Aleša, Maribor, Ruska
12, na temelju prodajne pogodbe z dne
29. 3. 2005, zastavljeno v korist Bank Au-

SV 421/2005
Ob-11290/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 421/2005 z dne
14. 4. 2005, je stanovanje št. 19/III, v izmeri
60,24 m², v hiši v Mariboru, Stantetova 26, ki
stoji na parc. 1009/1 k.o. Sp. Radvanje, last
Novak Štefanije iz Maribora, Stantetova 26,
na temelju prodajne pogodbe št. 4873/93 z
dne 10. 12. 1993 in sklepa o dedovanju opr.
št. II D 488/2002 z dne 28. 8. 2002, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnice v Sloveniji, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 23.000 EUR s pp,
v SIT protivrednosti po srednjem tečaju BS
na dan plačila.
SV 484/2005
Ob-11291/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 484/2005 z dne 13. 4.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje št. 11
v izmeri 49,79 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše na Shakespearovi ulici 4, Maribor,
parc. št. 1224, k.o. Pobrežje, last dolžnice
in zastaviteljice Suzane Kramberger, EMŠO
2008975505454, stanujoče Maribor, Shakespearova ulica 4, do celote, na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. II D 11/2001 z
dne 4. 10. 2001, zastavljena v korist upnice
Posojilnice – bank Bilčovs-Hodiše-Škoﬁče,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom
(Kreditbank Ludmannsdorf-Keutschachschieﬂing, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung), Bilčovs/Ludmannsdorf 33A, A-9072 Bilčovs/Ludmannsdorf,
Republika Avstrija, identiﬁkacijska številka
1868063, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 20.000 EUR s pripadki oziroma v
tolarski protivrednosti.
SV 506/2005
Ob-11349/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 506/2005 z dne
19. 4. 2005, je bila nepremičnina, stanovanje št. 3 v I. nadstropju, na naslovu Gorkega
30, Maribor, v izmeri 55,61 m2, stoječem na
parceli št. 705, do sedaj pripisano pri vlož. št.
1899, k.o. Tabor, ki je last zastaviteljice Magdalene Knežević, EMŠO 1004960505440,
stanujoče Maribor, Puškinova ulica 5, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 30. 3. 2005, s prodajalkama Rantuša
Silvo in Rantuša Moniko, zastavljena v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,500.000 SIT s pripadki.
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SV 302/05
Ob-11350/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 302/05
z dne 19. 4. 2005, je bilo dvosobno stanovanje št. 9, v drugem nadstropju, v izmeri 62,14 m2, z identiﬁkacijsko št. GURS
01079/027 in klet v izmeri 2,21 m2, z identiﬁkacijsko št. GURS 01079/028, kar vse se
nahaja v objektu na naslovu Cesta 24. junija
84, Ljubljana-Črnuče, ki stoji na parc. št.
1107/5 in parc. št. 1079.ES, k.o. Črnuče,
zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljice Petje Šubic, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 4.
2005, sklenjene z Vecko Sabino 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
72.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
SV 363/05
Ob-11446/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Janeza Novaka, opr. št. SV 363/05 z dne
20. 4. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
s kabinetom št. 21, v izmeri 64,18 m2, v III.
nadstropju stanovanjskega bloka na Zikovi
7 v Kamniku, ležeče na parc. št. 746/8 in
746/10 k.o. Kamnik, z ustreznim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah
ter pripadajočem zemljišču, last zastaviteljev
Zvezdane Hribar Rajh in Marka Rajha, vsakega do 1/2, glede na celoto, na podlagi prodajne pogodbe z dne 1. 9. 2005, sklenjene
s prodajalko Marijo Babnik, obeh stanujočih
na naslovu Zikova ulica 7, 1240 Kamnik, zastavljeno v korist upnice Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve do kreditojemalca Prologic poslovno
svetovanje d.o.o., Parmova ulica 25, 1000
Ljubljana, v višini 6,000.000 SIT, s pripadki.

Št.

Gorica, v naravi apartma – stanovanje A3 v
pritličju, jug, v izmeri 53,38 m2, terasa v izmeri 45 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu
Seča 131, 6320 Portorož, ki stoji na parc. št.
5723/1, k.o. Portorož in garažnega boksa v
izmeri 15 m2, ki stoji na parc. št. 5724/21,
k.o. Portorož, ki jo je pridobila na podlagi
prodajne pogodbe z dne 14. 2. 2005, sklenjene s prodajalko Marolt Rajmundo, katera je to nepremičnino pridobila na podlagi
pogodbe z dne 20. 1. 2003 od prodajalca
Redex d.o.o., ki je pred tem kupil nepremičnino od prodajalca Finamr Marketing d.o.o.,
na podlagi pogodbe z dne 22. 2. 2002, zastavljena v korist Volksbank Kärnten Süd,
reg. Gen.m.b.H., 9170 Ferlach, Hauptplatz
6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 60.000 EUR, s pripadki in stroški.
SV 313/05
Ob-11449/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 313/05 z dne 21. 4.
2005, je nepremičnina, trisobno stanovanje v skupni izmeri 51,60 m2, lociranega v
mansardi stanovanjskega objekta na Ruški
cesti 100 v Mariboru, stoječi na parc. št.
889, k.o. Studenci, ki je do celote last Idriz
Beriša, stanujočega Ruška cesta 100, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne
6. 12. 2005, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, id. št. 1870793, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika Idriz Beriša,
stanujočega Ruška cesta 100, Maribor, v
višini 15.800 EUR s pripadki.

SV 313/05
Ob-11447/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 313/05 z dne 15. 4. 2005,
je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja v pritličju
v stanovanjski hiši Orešje 177, Ptuj, stoječi
na parc. št. 24/1, pripisani pri vl. št. 62, k.o.
Krčevina pri Ptuju, v skupni izmeri 74,12 m2,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, objektih, delih in napravah
stavbe ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, last zastaviteljev na podlagi prodajne pogodbe št. 170/94 z dne 3. 6. 1998
in dodatka k prodajni pogodbi z dne 3. 6.
1998, sklenjena med prodajalcem Kmetijskim kombinatom Ptuj p.o., Muzejski trg 2,
Ptuj in kupcema Zavec Janezom in Zavec
Marino, oba iz Ptuja, Orešje 177, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan
– Jagerberg – Wolfsberg, 8083 St. Stefan
in Rosental, Mureckerstrasse 23, Republika
Avstrija, matična številka 1780599, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14.000 EUR
s pripadki.

SV 213/05
Ob-11450/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o ustanovitvi
zastavne pravice notarja Andreja Doklerja iz
Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 213/05 z dne
21. 4. 2005, je bila nepremičnina, ki v naravi
predstavlja stanovanje št. 2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Bizeljska cesta 45, Bizeljsko, ki stoji na parc.št. 747/3 (prej je bila
parc. št. 367.S), vpisani v vl.št. 817 k.o. Bizeljsko, v velikosti 93,03 m2 in sestoji iz kuhinje v velikosti 11,76 m2, sobe 24,40 m2, sobe
15,60 m2, sobe 15,60 m2, hodnika 12,38 m2,
WC 1,43 m2, kopalnice 5,60 m2, shrambe 2,99 m2, terase 1,40 m2, drugih prostorov 1,87 m2 in pomožnih prostorov, določenih v skladu z metodologijo o ugotavljanju
vrednosti stanovanj ter sorazmernemu delu
skupnih prostorov, skupnih delov in naprav
in funkcionalnega zemljišča in ki predstavlja
solastniški delež 38,8538%, katerega lastnik je Hudina Jože, EMŠO 2407978500498,
stanujoč Janeževa Gorca 30, Bizeljsko, na
osnovi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 3.
2005, sklenjene z Žitnik Jolando kot prodajalko, le-ta pa je navedeno nepremičnino
pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 36201/166/93 z dne
29. 10. 1993, sklenjeno z Občino Brežice in
aneksom z dne 19. 4. 1995 zastavljena v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 12.014 EUR s pripadki.

SV 285/05
Ob-11448/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pasar, opravilna številka SV 285/05 z dne
20. 4. 2005, je bila nepremičnina, last Janke Kokelj, stanujoče Sp. Lipnica 25, Kamna

SV 194/2005
Ob-11452/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 194/2005 z
dne 20. 4. 2005, je stanovanje last Obrul
Ivice in Ravnihar Jureta, trisobno stanova-
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nje v III. nadstropju št. 7, tlorisne površine
89,39 m2, s shrambo v kletnih prostorih v
izmeri 3,78 m2, predmetno stanovanje je v
stanovanjskem bloku PB-1 na Kajuhovi cesti 5 v Slovenskih Konjicah, stoječi na parc.
št. 918/3 k.o. Slovenske Konjice, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini
11,000.000 SIT s pp, v korist Banke Celje
d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 1/2005
Os-10702/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 1/2005 sklep z dne 11. 4. 2005:
I. To sodišče je dne 3. 1. 2005 ob 14.
uri prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Gostilna Konjiček Novak Stanko s.p.,
Gotovlje 74, Žalec, z dne 3. 1. 2005 in je
dne 11. 4. 2005 ob 9. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Gostilna Konjiček Novak Stanko s.p., Gotovlje 74, Žalec
(matična številka: 1113577, ID št. za DDV:
SI84402474).
Odslej se ﬁrma glasi: Gostilna Konjiček Novak Stanko s.p., Gotovlje 74, Žalec
(matična številka: 1113577, ID št. za DDV:
SI84402474) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek, in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev, in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-00010505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. septembra 2005 ob 9.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 11. 4.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 4. 2005
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St 166/2004
Os-10704/05
To sodišče v Celju objavlja v stečajni
zadevi pod opr. št. St 16/2004 sklep z dne
13. 4. 2005:
I. To sodišče je dne 21. 12. 2004 ob 8.36
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Planko
Anton s.p., »Avtoprevoznik – javni prevoz blaga«, Hotunje 20a, Ponikva, z dne
21. 12. 2004 in je dne 13. 4. 2005 ob 11.30
začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Planko Anton s.p., »Avtoprevoznik – javni prevoz blaga«, Hotunje 20a, Ponikva
(matična številka: 5391651, ID št. za DDV:
SI13260324).
Odslej se ﬁrma glasi: Planko Anton s.p.,
»Avtoprevoznik – javni prevoz blaga«, Hotunje 20a, Ponikva (matična številka: 5391651,
ID št. za DDV: SI13260324) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, štev.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredita se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v pristojni
register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navedeta sodišče, pred katerim teče postopek,
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katero se nanaša njihova terjatev, in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-01660405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
29. junija 2005 ob 9.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 13. 4.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 4. 2005
St 22/2005
Os-10705/05
To sodišče v Celju objavlja v stečajni
zadevi pod opr. št. St 22/2005 sklep z dne
13. 4. 2005:
I. To sodišče Celju je dne 15. 3. 2005 ob
14.42 prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Mesarstvo Sušec, Robert Sušec s.p., Stari trg
23, Velenje, z dne 14. 3. 2005 in je dne 13. 4.
2005 ob 11. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Mesarstvo Sušec, Robert Sušec
s.p., Stari trg 23, Velenje (matična številka:
5978695, ID št. za DDV: SI85552062).
Odslej se ﬁrma glasi: Mesarstvo Sušec,
Robert Sušec s.p., Stari trg 23, Velenje
(matična številka: 5978695, ID št. za DDV:
SI85552062) – v stečaju.
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II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, štev.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navedeta sodišče, pred katerim teče postopek,
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katero se nanaša njihova terjatev, in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-00220505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
29. junija 2005 ob 12.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 13. 4.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2005
St 15/2005
Os-10708/05
To sodišče v Celju objavlja v stečajni
zadevi pod opr. št. St 15/2005 sklep z dne
13. 4. 2005:
I. To sodišče v Celju je dne 18. 2. 2005
ob 14.50 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
»TOM« Trgovina z mešanim blagom,
Tomplak Hinko s.p., Dobrina 7, Loka pri
Žusmu, z dne 18. 2. 2005 in je dne 13. 4.
2005 ob 10. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: »TOM« Trgovina z mešanim blagom, Tomplak Hinko s.p., Dobrina 7,
Loka pri Žusmu, (matična številka: 5052523,
ID št. za DDV: SI60699736).
Odslej se ﬁrma glasi: »TOM« Trgovina z
mešanim blagom, Tomplak Hinko s.p., Dobrina 7, Loka pri Žusmu, (matična številka:
5052523, ID št. za DDV: SI60699736) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, štev. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi na-

vedeta sodišče, pred katerim teče postopek,
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katero se nanaša njihova terjatev, in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-00150505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
29. junija 2005 ob 10. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 13. 4.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 4. 2005
St 24/2005
Os-10714/05
To sodišče v Celju objavlja v postopku
prisilne poravnave pod opr. št. St 24/2005
sklep z dne 13. 4. 2005:
I. To sodišče v Celju je dne 1. 4. 2005
ob 12.45 uri neposredno prejelo predlog za
začetek postopka prisilne poravnave med
dolžnikom: KILI, Podjetje za predelavo keramike d.o.o. Liboje, Kasaze 34, Petrovče, z dne 1. 4. 2005 in je dne 13. 4. 2005 ob
13. uri začelo postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: KILI, Podjetje za predelavo
keramike d.o.o. Liboje, Kasaze 34, Petrovče
(matična številka: 5595738, ID št. za DDV:
SI92754813) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(13. 4. 2005).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk, (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11 42153-7110006-00240505.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, številka delovnega dovoljenja
L8/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
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1. Dinos Celje d.o.o., Gaji 37, Celje;
2. Gostinstvo Celje d.o.o., Ribarjeva 3,
Celje;
3. EMO kemija Celje d.o.o., Mariborska
86, Celje;
4. Lončarstvo, Ana Bojnec s.p., Filovci
29, 9222 Bogojina;
5. Predstavnik delavcev – Karel Štefančič, Zavrh pri Galiciji 2, Žalec.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,500.000 SIT na TRR tega
sodišča, št. 01100-6960421564, sklic na št.
5-24-2005, v roku 8 dni po prejemu pisnega
odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 4. 2005
St 173/2004
Os-10715/05
To sodišče Celju objavlja v stečajni zadevi pod opr. št. St 173/2004 sklep z dne
13. 4. 2005:
I. Okrožno sodišče v Celju je dne 30. 12.
2004 ob 8.00 uri prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka
nad dolžnikom: Calypso, Export-Import
d.o.o., Stari trg 15, Slovenske Konjice,
z dne 28. 12. 2004 in je dne 13. 4. 2005 ob
9.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Calypso, Export-Import d.o.o., Stari
trg 15, Slovenske Konjice (matična številka:
5397146, ID št. za DDV: SI75977087).
Odslej se ﬁrma glasi: Calypso, Export-Import d.o.o., Stari trg 15, Slovenske Konjice
(matična številka: 5397146, ID št. za DDV:
SI75977087) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navedeta sodišče, pred katerim teče
postopek, in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katero se nanaša njihova
terjatev, in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42153-7110006-01730405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
29. junija 2005 ob 10.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 13. 4.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 4. 2005

Št.

St 231/2004
Os-10717/05
To sodišče je s sklepom St 231/2004 z
dne 12. 4. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad Aspekt d.o.o., Langusova 7, Ljubljana – v stečaju, matična številka: 5351855.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2005
St 104/2002
Os-10718/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 04/2002 dne 7. 4. 2005 v stečajnem postopku nad dolžnikom IMP Promont – IPD
Tehnične storitve d.o.o., Pot k sejmišču
30, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2005
St 62/2005
Os-10719/05
To sodišče je s sklepom St 62/2005 dne
12. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Panmix Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Sp. Pirniče 1b, Medvode, matična številka 5767776.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 7. 2005 ob 12. uri, soba 368/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2005
St 178/2004
Os-10720/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 178/2004 dne 12. 4. 2005 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Dušan Ralić s.p.,
Brodarjev trg 4, Ljubljana, in ga takoj zaključilo, ker ni stečajne mase.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2005
St 102/2004
Os-10721/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 102/2004 dne 12. 4. 2005 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Ademi Šukri s.p.,
Slaščičarna Lučka Okrepčevalnica Sedmica, Reboljeva 3, Ljubljana, in ga takoj
zaključilo, ker ni stečajne mase.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2005
St 216/2004
Os-10722/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 216/2004 dne 8. 4. 2005 v stečajnem postopku nad dolžnikom Posredništvo Blažič
Mateja s.p., Moravška gora 77, Gabrovka,
zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2005
St 42/2005
Os-10723/05
To sodišče je s sklepom z dne 17. 3.
2005 pod opr. št. St 42/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Sinerga informatika, elektronika in računalništvo, d.o.o., Trbovlje, Vodenska
cesta 49, matična številka 5287065, šifra
dejavnosti 31.620.
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 42188-78110006).
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
(17. 3. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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 Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– DCL ﬁnančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 93,
– Arche, d.o.o., Ljubljana, Židovska steza 4,
– Aming, d.o.o., Ljubljana, Plemljeva 8,
– Marko Klobčič, Zgornje Gorje 9, Zgornje Gorje,
– Darko Štubelj, Pržanska 8, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 17. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2005
St 14/2004
Os-10725/05
To sodišče je v sklepom pod opr. št.
St 14/2004 z dne 11. 4. 2005 zaključilo lik-
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vidacijski postopek nad dolžnikom UPZ Zavod za upravljanje in vzdrževanje poslovne zgradbe, Ob Ljubljanici 36, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2005
St 19/2005
Os-10726/05
To sodišče je s sklepom St 19/2005 z
dne 11. 4. 2005 začelo stečajni postopek
nad Drobež Tomislav s.p. – Tommont,
Jamčeva cesta 34a, Trzin, davčna številka: 27930653, matična številka: 1452932 in
z istim sklepom postopek zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2005
St 284/2004
Os-10727/05
To sodišče je s sklepom St 284/2004
dne 7. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kastelec Majda s.p., Trgovina
na Klancu Videm – v stečaju, Zdenska
vas 58, Videm, davčna številka 42340411,
ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2005
St 142/2003
Os-10728/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad dolžnikom
stečajna masa Eurocut d.o.o. – v stečaju,
Slovenska Bistrica in II. narok za preizkus
upniških terjatev, ki bo dne 20. 5. 2005 ob 9.
uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2005
St 87/2004
Os-10729/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Likon Podjetje za poslovni inženiring d.o.o., Kraigherjeva 19/a, Lenart v
Slovenskih goricah, se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Šifra dejavnosti: 22250, matična številka:
5645948000.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2005
St 33/2005
Os-10730/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 33/2005 z dne 13. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Svila
storitve, Podjetje za proizvodnjo, storitve
in trgovino d.o.o., Ob Dravi 6, Maribor.
Šifra dejavnosti: 17.100, matična številka: 5496012000.
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Odslej se ﬁrma glasi: Svila storitve, Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino
d.o.o., Ob Dravi 6, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave 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 16.
9. 2005 ob 9. uri, v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 13. 4.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 2005
St 59/2004
Os-10731/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kava bar Extreme, Dragan Imširovič
s.p., Titova 62, Maribor, se v skladu z 99/I
členom začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2005
St 25/2001
Os-10732/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Euromec d.o.o., Koper,
v stečaju, Ferrarska 14, Koper, matična
št. 5409063, s sklepom, opr. št. St 25/2001
z dne 11. 4. 2005, odločilo, da se stečajni
postopek na podlagi prvega odstavka 169.
člena ZPPSL zaključi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 4. 2005
St 69/2004
Os-10733/05
1. Nad dolžnikom Altama Commerce,
trgovsko podjetje in kooperacija, d.o.o.,
Kranj, Cesta 1. maja 5, Kranj, se začne
stečajni postopek.
2. Za stečajnega upravitelja se določi
Janko Maček s.p., Zvirče 28a, Tržič.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 7.
2005 ob 13. uri v sobi št. 12 tukajšnjega
sodišča.
4. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih po objavi
tega oklica.
5. Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.
6. Ta oklic je bil pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 11. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 4. 2005
St 30/2004
Os-10734/05
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 30/2004 z dne 11. 4. 2005 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Anžnoh Matjažem s.p., Vrhe 65, Slovenj
Gradec.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 4. 2005

St 2/2004
Os-10735/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Darko Remec, Zidarstvo, polaganje keramike in kamna, Ul. M. Doljaka
6, Solkan pri Novi Gorici, s.p. – v stečaju,
sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov, ki ga vodi Ministrstvo
za ﬁnance Republike Slovenije, Davčna
uprava, Davčni urad Nova Gorica, Izpostava Nova Gorica, matična št. 5620964, šifra
dejavnosti 45.210.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Neunovčeni in nerazdeljeni del dolžnikovega premoženja se izroči Mestni občini
Nova Gorica.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 4. 2004
St 18/2003
Os-10736/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2003 z dne 7. 4. 2005 v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A)
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
SP Zračni promet, gradbene in druge storitve d.o.o., Moškanjci 1/g.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 4. 2005
St 38/2004
Os-10737/05
To sodišče je dne 13. 4. 2005 s sklepom
opr. št. St 38/2004 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom WILS trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., Tomaž 15 – 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 13. 4. 2005
St 66/2004
Os-11053/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 66/2004 sklep z
dne 15. 4. 2005:
Poravnalni senat na podlagi dopolnjenega načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh
priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL,
ugotovljenih terjatev po 43. členu in 44/II
ZPPSL, v skladu z določili 52. člena ZPPSL
razpisuje narok za prisilno poravnavo med
dolžnikom: Moda, Trgovina, proizvodnja
in storitve d.o.o., Prešernova 7, Celje in
njegovimi upniki (matična številka: 5025575,
ID št. za DDV: SI81858701) in njegovimi
upniki, ki bo dne 13. maja 2005 ob 12. 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 glaso-
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vnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 4. 2005
St 39/2004
Os-11067/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 39/2004 z dne 22. 3. 2005, ki je postal
pravnomočen dne 5. 4. 2005, zaključilo likvidacijski postopek nad zadrugo Kmetijska
zadruga Vinogradi z.b.o. Koper, Šmarska
cesta 1 – v likvidaciji.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 4. 2005
St 105/2004
Os-11068/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 105/2004 z dne 12. 4. 2005 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Ari d.o.o.,
Bevkova 2, Litija – v stečaju, zaradi premajhne stečajne mase.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2005
St 297/2004
Os-11069/05
To sodišče je s sklepom St 297/2004
dne 13. 4. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kudič Zlatan s.p., Clevelandska 15, Ljubljana, matična številka
1021192, davčna številka 70010595.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Edo
Rozman, Tacenska cesta 36, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 9. 2005 ob 12.15, soba 307A tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2005
St 193/2004
Os-11070/05
To sodišče je s sklepom St 193/2004 dne
12. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Prevoz oseb z avtobusom in
prevoz stvari, Dizdarević Velid s.p., Podpeška c. 288, Notranje Gorice, davčna številka 44826176 ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2005
St 235/2004
Os-11071/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 235/2004 z dne 13. 4. 2005 zaključilo
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stečajni postopek nad dolžnikom Cvetkovič gradbenik in ostali d.n.o., Livada 14,
Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2005
St 57/2005
Os-11072/05
To sodišče je s sklepom St 57/2005 dne
13. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom LKM, Podjetje za elektrotehnične storitve, d.o.o., Selska ulica 25, Lavrica, Škoﬂjica, matična številka 5718538,
šifra dejavnosti 45.310.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Golob, Krivec 20, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2005 ob 10. uri, soba 321/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2005
St 109/2004
Os-11073/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom ALO ALO Harc Franc s.p., Plintovec
12, Zgornja Kungota, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
5 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 2005
St 6/2005
Os-11074/05
1. Z dnem 14. 4. 2005 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Kartonaža – skupina, d.d., Družba pooblaščenka, Lendavska 1, Murska Sobota
(matična številka 1534343, davčna številka
50439952).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidović iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi
morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača
se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
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ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na številko 11 42200-7110006-51100065.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 11. 7. 2005 ob 9.30, pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 14. 4. 2005 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 4. 2005
St 3/2005
Os-11075/05
To sodišče je na seji senata dne 12. 4.
2005 pod opr. št. St 3/2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Polidej-Trade trgovina, d.o.o., Rozmanova
ulica 34, Novo mesto, matična št. 1195018,
šifra dejavnosti 51.900, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Polidej-Trade trgovina, d.o.o., Rozmanova
ulica 34, Novo mesto, izbriše iz sodnega
registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 4. 2005
St 10/2005
Os-11123/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 10/2005,
z dne 15. 4. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Avel proizvodnja in trgovina
d.o.o., Cankarjeva 4, Ptuj.
Odslej ﬁrma glasi: Avel proizvodnja in
trgovina d.o.o., Cankarjeva 4, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne
14. julija 2005, ob 11.30, v sobi št. 26/II
tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 4. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 4. 2005
St 65/2004
Os-11124/05
Poravnalni senat tukajšnjega sodišča
objavlja na podlagi drugega odstavka 52.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97 in
52/99) oklic:
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Repako, podjetje
za remont parnih kotlov, d.o.o., Polje 9,
Izola, dne 16. 5. 2005 ob 9. uri v razpravni
dvorani št. 130/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču
v sobi 208/II (desno) v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu sena-
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tu. Upniki, ki so pravne osebe, naj glasovnici
priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti
zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za
zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo
upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo
senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 4. 2005
St 27/2004
Os-11125/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Kuzman, prevozne, gradbene in druge storitve d.o.o. Koper, Prisoje 3, Koper, v stečaju, matična številka
5505020, šifra dejavnosti 60.240, odločilo,
da se stečajni postopek nad dolžnikom na
podlagi drugega odstavka 99. člena ZPPSL
zaključi in po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris stečajnega dolžnika iz sodnega
registra tukajšnjega sodišča.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 2005
St 255/2004
Os-11126/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom B.A.J. Contact d.o.o., Ljubljana, za dne 20. 5. 2005 ob 12. uri v sobi
363 tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2005
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sobno stanovanje št. 7, v izmeri 48 m2, ki se
nahaja v tretjem nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Prešernova 4b, Krško, in
je v lasti dolžnika na podlagi pogodbe o prodaji, sklenjene med prodajalcem Tovarno
celuloze in papirja Videm-Krško in kupcem
Agushi Shefshetom, Prešernova 4, Krško, in
sicer v letu 1993.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobijo upniki zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko
pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 22. 3. 2005
In 2004/01566
Os-7033/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 7. 2004, opr. št. I 2004/08531,
je bil dne 22. 10. 2003 opravljen v korist
upnika Practic d.o.o., Ulica Majorja Lavriča
12, Ljubljana, rubež stanovanja št. 117, na
naslovu Vojkova 87, Ljubljana, last dolžnice
Koštric Elizabete, Vojkova 87, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2005

Izvršbe

In 2003/00503
Os-9112/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 24. 8. 2004, opr. št. In 2004/00676,
je bil dne 10. 11. 2004 opravljen v korist
upnice Stanovanjske zadruge T-J 88 z.o.o.,
Tomačevo 16, Ljubljana, rubež stanovanja
številka 29, ki se nahaja v 5. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Ul. 24. junija 74 v Ljubljani, last dolžnika: Potrebuješ
Pavlica, C. 24. junija 74, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2005

In 04/0038, In 04/0456
Os-7649/05
V izvršilni zadevi, vodeni pri Okrajnem
sodišču v Celju pod opr. št. In 04/0038 in
In 04/0456, je izvršitelj dne 14. 2. 2005 opravil rubež 1/2 solastne nepremičnine, stanovanja št. 8 v 1. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta v izmeri 22,50 m2, stoječe
na parc. št. 2270/2, vpisano v vl. št. 1553,
k.o. Celje, na naslovu Savinova 3, Celje.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 3. 2005

In 2004/01343
Os-9844/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 27. 12. 2004, opr. št. In 2004/01343, je
bil dne 18. 2. 2005 opravljen v korist upnika
Troha Boštjana, Medenska c. 8, Ljubljana,
rubež nepremičnine – nevknjiženo stanovanje št. 99, v 9. nadstropju stanovanjske
hiše Marinkov trg 14 (sedaj Rusjanov trg 10,
Ljubljana) last dolžnice Šimic Suzy, Rusjanov tg 10, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2005

In 12/2003
Os-9039/05
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
In 12/2003 z dne 6. 1. 2005, je bilo dvosobno stanovanje št. 3, v izmeri 70,90 m2,
ki se nahaja v prvem nadstropju poslovno
stanovanjske stavbe na naslovu Tomšičeva
ulica 2, Kranj, last dolžnika Staneta Kavčiča,
Benedikova ulica 6, Kranj, dne 28. 2. 2005,
zarubljeno v korist upnice Posojilnice Bank
Borovlje reg. z.z.o.j., Hauptplatz 16, Borovlje, Avstrija.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 17. 3. 2005
In 2004/00006
Os-9042/05
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni
zadevi mld. upnikov Lule Agushi in Labinota
Agushi, ki ju zastopa mati in zakonita zastopnica Šukrija Ameti, vsi stanujoči Delavska 4, Senovo, ki jih zastopa odvetnik Mirko Ratej iz Sevnice, zoper dolžnika: Agushi
Shefshet, Prešernova 4, Krško, zaradi izterjave preživnine, po sodnem izvršitelju dne
14. 3. 2005 zarubilo nepremičnino, to je dvo-

In 04/00128
Os-9243/05
V izvršilni zadevi upnice Slovenske investicijske banke d.d., Čopova 18, Ljubljana,
proti dolžniku Blejski otok d.o.o., (prej Mer
d.o.o.), Otok 1, Bled, zastavitelja: Jureša
Marija in Jureša Vlado, oba stan. Liptovska 18, Slovenske Konjice, zaradi izterjave
11,363.236,76 SIT in v skladu s tretjim odstavkom 211. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, je bil dne 15. 11. 2004 opravljen
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer dvosobnega stanovanja
št. 11, v drugem nadstropju stanovanjskega
bloka na Liptovski 18 v Slovenskih Konjicah,
v skupni izmeri 68,07 m2, last zastaviteljev,
vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 29. 3. 2005
In 114/2004
Os-10275/05
V izvršilni zadevi upnika Stanovanjskega
sklada občine Slovenske Konjice, Stari trg
29, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odvetnik Velimir Cugmas, zoper dolžnico Obrul

Metko, Mestni trg 13, Slovenske Konjice,
zaradi izterjave 247.010 SIT, bil v skladu s
tretjim odstavkom 211. člena z dne 30. 3.
2005, na podlagi drugega odstavka 211.
člena ZIZ opravljen rubež stanovanja št. 7,
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Mestni trg 14, Slovenske Konjice, v
izmeri 53,33 m2. Stanovanjska stavba leži
na parceli št. 1745, vl. št. 1869, k.o. Slovenske Konjice.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 6. 4. 2005
In 2002/00091
Os-9644/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 12. 2002, opr. št. In 2002/00091,
je bil dne 15. 1. 2004 opravljen v korist upnika Sipro d.o.o., Pečnikova 1, Žalec, rubež
stanovanja št. 8, v izmeri 72,32 m2, v 3. nadstropju, Polzela 208, Polzela, last dolžnikov
Jezernik Sonje, Polzela 208, Polzela in Jezernik Stanislava, Vrbje 7, Žalec.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 31. 3. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 7322/2004
Os-7676/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Klinca, stan. Šolska ul. 34, Limbuš, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju, vpisanem
v podvložku št. 1744/3, katastrska občina
Spodnje Radvanje, dne 18. 2. 2005, pod
opr. št. Dn 7322/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 8.
1994, o nakupu stanovanja št. 6, v II. nadstropju stanovanjske stavbe na Borštnikovi
ul. 71, Maribor, z identiﬁkacijskim znakom
206.E, v katastrski občini Spodnje Radvanje in vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št. 1744/31, sklenjene med prodajalcem
Bojanom Hanželom, stan. Borštnikova ul.
71, Maribor in kupcema Manico Čare, stan.
Borštnikova ul. 71, Maribor ter Marjanom
Čaretom, stan. Robičeva 8/a, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 2005

Amortizacije
N 290/2004
Os-9000/05
Na predlog Deželne banke Slovenije d.d.
se uvaja amortizacija spodaj navedene listine, ki naj bi se izgubila. Imetnik tega papirja
se poziva, da v roku 60 dni po objavi tega
oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po
preteku tega roka se bo štelo, da je listina
izgubila svojo pravno veljavnost.
Potrdilo o vlogi SKB banke d.d. št. 344/02,
izdano v Ljubljani, dne 31. 1. 2002, ki glasi
na tolarska sredstva v višini 50,000.000 SIT,
deponirana do 2. 2. 2007 in obrestovana po
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obrestni meri TOM + 5,30% letno, izdanega
v korist Perspektiva FT d.o.o., Ljubljana in
indosiranega preko Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d. in Perspektiva FT d.o.o. na Zvezo hranilno kreditnih služb Ljubljana p.o.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 603/2003
Os-14811/04
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici svetnici Danici Koren, v pravdni zadevi tožeče stranke Sonje Flisar Ravnik, Zabreznica 34a, Žirovnica, ki jo zastopa poobl.
odv. Danica Novak Kenda iz Jesenic, zoper
toženo stranko Zvonka Flisarja, zadnji znani
naslov Kitajska restavracija Zmajev paviljon,
Kvedrova 5a, Ljubljana, zaradi razveze zakonske zveze in plačila preživnine, po 5.
točki drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), Zvonku Flisarju, zadnji znani naslov Kitajska restavracija Zmajev paviljon, Kvedrova 5a, Ljubljana,
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Tomaža Osolnika iz Škofje Loke, Poljanska
cesta 4.
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 tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 5. 2004
In 2001/00011
Os-9034/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Maji Lajevec, v izvršilni zadevi
upnika Marn Stojana, Zasavska cesta 61a,
Kranj, ki ga zastopa odv. Zlatko Lipej iz Medvod, zoper dolžnika Kumše Franca, Sitarska
pot 6, Kranj, zaradi izterjave 3.808 DEM v
tolarski protivrednosti s pp, dne 8. 3. 2005
sklenilo:
dolžniku Kumše Francu, Sitarska pot 6,
Kranj, 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 odvetnico Anko Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem vse
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2005
P 17/05
Os-9594/05
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Franca Šušmelja,
Lokev 75, ki ga zastopa odvetnik Dragan
Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko
Luka Glažarja, Lokev 53, sedaj neznanega
bivališča v Ameriki, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto
1,900.000 SIT), po predlogu tožeče stranke
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za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki, s sklepom z dne 29. 3. 2005, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku toženi stranki
Luki Glažarju, Lokev 53, sedaj neznanega
bivališča v Ameriki, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika iz Sežane, Pod Sablanico 6, ki bo toženo
stranko v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 3. 2005
P 43/04
Os-9604/05
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke 1. Branke Rože,
Tomaj 66, Dutovlje, 2. Jožefa Rožeta, Via
Fogazzaro 6, Trst, Italija in 3. Marie Tereze
Orel de Phipps, Salta 860, 3500 Resistencia (Chaco), Republika Argentina, ki jih zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane,
zoper toženo stranko Josipa Žiberna, 28
Avenue Hoche, Pariz, Francija, sedaj neznanega bivališča, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto
1,000.000 SIT), po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, s sklepom z dne 29. 3. 2005,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku toženi
stranki Josipu Žibernu, 28 Avenue Hoche,
Pariz, Francija, sedaj neznanega bivališča,
postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Anito Hiti iz Sežane, Kraška cesta
5, ki bo toženo stranko v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 3. 2005
P 68/2004
Os-10276/05
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodnici Lidiji Ravbar Šinkovec, v pravdni zadevi
tožečih strank: Irma Matjašec, Triglavska 7,
Žiri in Darko Jesenko, Lavrovec 9, Rovte, ki
ju zastopa odvetnik Franc Sever iz Škofje
Loke, proti toženima strankama: Stefanie
Oblak in Alois Oblak ml., neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske pravice,
izven naroka, dne 6. 4. 2005 sklenilo:
toženima strankama: Oblak Stefanie in
Oblak Alois, se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Danijel Vehar, Spodnji trg 4,
Škofja Loka.
Začasni zastopnik zastopa toženi stranki
v pravdni zadevi opr. št. P 68/2004, dokler
ne bosta toženi stranki ali njun pooblaščenec nastopili pred sodiščem.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 6. 4. 2005

Oklici dedičem
D 889/2004
Os-7665/05
Dne 31. 5. 1992 je umrla Ana Papež,
rojena 3. 7. 1923 v kraju Brezen, nazadnje
stan. Čreškova 23.
Sodišča poziva vse, ki mislijo, da bi prišli
v poštev kot dediči po pokojni Ani Papež, da
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se v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo podpisanemu sodišču.
Po poteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek po Ani Papež nadaljevalo
in ga zaključilo glede na znana dejstva.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2005
POMI 58/2005
Os-6119/05
Pri Okrajnem sodišču za civilnopravne
zadeve Graz teče zapuščinski postopek po
pok. Antoniji Verber-Herzl, roj. dne 28. 4.
1919, umrli dne 7. 5. 2004 v Ljubljani.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče
poziva vse zapustničine sorodnike ali druge
osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo Okrožnemu sodišču
v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana (opr. št.
zadeve Pomi 58/2005), v roku enega leta od
objave tega oklica in oklica na oglasni deski
tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo postopek in odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2005
II D 628/2003
Os-10287/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ježek Mariji,
roj. 7. 10. 1920, umrli 15. 8. 2003, nazadnje
stanujoči Ulica bratov Komel 20, Ljubljana,
državljanska Republike Slovenije.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se zglasijo v roku enega leta od objave tega
oklica kot dediči pri naslovnem sodišču.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2005
D 152/2004
Os-9581/05
Pri Okrajnem sodišču v Trebnjem je v
teku zapuščinski postopek po pok. Viktorju
Kastelicu, roj. 20. 3. 1932, sinu Jožefa, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Neilson Drieve, Toronto, Ontario
M9C 1V7, ki je umrl dne 29. 5. 2003 in ni
zapustil oporoke.
Na podlagi določila 206/2 člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva neznane dediče po pok. Viktorju Kastelicu, da se v roku
enega leta po objavi tega oklica na sodni
deski tega sodišča priglasijo kot dediči pri
tem sodišču.
Če se dedič, ki je pozvan k prijavi s tem
oklicem, ne bo oglasil, bo sodišče po preteku tega roka zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podane izjave postavljenega
skrbnika ter po podatkih, s katerimi bo razpolagalo.
Neznanim dedičem v tem zapuščinskem
postopku se postavi začasno zastopnico v
osebi Anice Bartolj, zemljiškoknjižne referentke.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 24. 3. 2005

Oklici pogrešanih
N 88/2004
Os-6719/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar v nepravdni
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zadevi predlagatelja Jožeta Starca iz Črnega Kala, Črni Kal 2A, ki ga zastopa odvetnik
Nevio Kofol, zoper nasprotnega udeleženca
Josipa Starca pok. Josipa od Andreja, nazadnje stanujočega v Črnem Kalu, Črni Kal 4,
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer
Marija Šonc iz Kopra, Cesta na Markovec
29, zaradi razglasitve pogrešanega za mrtvega, dne 15. 12. 2004 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega nasprotnega udeleženca Josipa Starca, pok. Josipa od Andreja, nazadnje stanujočega v Črnem Kalu, Črni Kal 4.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, poziva pa se tudi vse, ki kaj vedo o njegovem
življenju ali smrti, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 2004
N 89/2004
Os-6720/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi predlagatelja Marina Pečariča iz
Škoﬁj, Spodnje Škoﬁje 156, ki ga zastopa
odvetnik Danijel Starman iz Kopra, zoper
nasprotno udeleženko Marijo Andrejašič,
vdovo pok. Ivana, roj. Andrejašič, neznanega naslova, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19, zaradi razglasitve pogrešanega
za mrtvega, dne 13. 12. 2004 sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev za
mrtvo nasprotno udeleženko Marijo Andrejašič, vdovo pok. Ivana, roj. Andrejašič, neznanega naslova.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, poziva pa se tudi vse, ki kaj vedo o njenem
življenju ali smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 12. 2004
N 73/2003
Os-24772/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Lei Stegne, v nepravdni zadevi predlagateljice Milke Zugan, Dvori 3, Pobegi, ki
jo zastopa Janja Luin, odvetnica v Kopru,
zoper nasprotnega udeleženca Antona Riozo, zadnje znano prebivališče Dvori pri Sv.
Antonu, ki ga zastopa skrbnica za poseben
primer Tatjana Frančeškin, delavka CSD Koper, zaradi razglasitve za mrtvega, po opravljenem naroku dne 6. 2. 2004 sklenilo:
začne se postopek, da se pogrešani Anton Rioza, rojen dne 2. 1. 1860 in krščen
dne 4. 1. 1860, oboje v Sv. Antonu, sin pok.
Roka in Marije Rioza, zadnje znano prebivališče Dvori pri Sv. Antonu, razglasi za
mrtvega.
Poziva se pogrešanega, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešanega, da to sporočijo naslovnemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica v
Uradnem listu RS, ker bo sicer po poteku tega
roka pogrešani razglašen za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 2. 2004
n 52/2004
Os-10273/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog Marassi Bruna iz Gorice, Italija, Via
degli Scogli 31, ki ga zastopa odv. Tanja
Marušič iz Nove Gorice, zoper nasprotnega
udeleženca Dornik Blaža, pok. Jožefa, ki
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ga zastopa začasna zastopnica odv. Vida
Lemut Mali, Tovarniška 2A, Ajdovščina, postopek o dokazovanju smrti v smislu določil
93. člena Zakona o nepravdnem postopku.
O osebi, glede katere je vložen predlog
za dokazovanje smrti, razen potrdila Območne geodetske uprave Izpostave Nova
Gorica, da je bil zemljiškoknjižni lastnik v
k.o. Cerovo in potrdila Župnijskega urada
Števerjan, da je imenovani živel in umrl v
Števerjanu dne 7. 3. 1931 in kjer je tudi pokopan, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o osebi, glede katere je vložen predlog za
dokazovanje smrti, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku 15 dni po tej objavi, sicer bo
po poteku tega roka sodišče izdalo sklep, s
katerim se bo dokazala smrt.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 3. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 580/2005
Rg-9846/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Beriša Adem in Berisha Isen,
gradbeništvo in storitve d.n.o. Slovenske
Konjice, Mestni trg 7, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne
25. 3. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Beriša Ademu, Industrijska 8, Loče in
Beriša Isenu, stan. Rogovo, Djakovica, ZR
Srbija in Črna Gora, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 4. 2005
Srg 504/2005
Rg-9848/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Lešnik, trgovsko, proizvodno
in transportno podjetje k.d. Velenje, Cesta pod parkom 25, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne
14. 3. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Lešnik Ireni in Lešnik Miranu, oba Cesta pod parkom 25, Velenje, ki prevzameta 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 31. 3. 2005

Srg 1680/2004
Rg-6101/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Pietra, podjetje za inženiring,
projektiranje in trgovino d.o.o., Koper,
Ferrarska ulica 14, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/3034/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 18. 11. 2004.
Družbenika Zandomeni Ervin in Vizovišek-Gašperič Martina-Helena, oba stanujoča v Izoli, Ulica Emila Driolija 6, izjavljata,
da so poplačane vse obveznosti družbe, da
so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno preostalo premoženje,
pravice in obveznosti družbe prenesejo na
družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 2. 2005
Srg 391/2005
Rg-10077/05
Družba Sirena Kadira & Jože Jarc,
d.n.o., proizvodnja tekstilnih in elektrotehničnih izdelkov, s sedežem Naklo,
Gorenjska c. 16, vpisana na reg. vl. št.
1/2125/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Jarc Jože in Jarc-Kovačevič Kadira, oba
Gorenjska cesta 16, Naklo.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 4. 2005
Srg 521/2005
Rg-10270/05
Družba Avtokleparstvo Zupan in Šimnic, popravila in storitve, d.n.o., s sedežem Kropa 45 A, Kropa, vpisana na reg.
vl. št. 1/05758/00, preneha p skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Šimnic Agata, Zgornja Lipnica 21, Kamna
Gorica in Zupan Rok, Kropa 45 A, Kropa.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 4. 2005
Srg 386/2005
Rg-10271/05
Družba Brin, trgovina, storitve, proizvodnja in izobraževanje, d.o.o., Škofja
Loka, s sedežem Partizanska 35, Škofja
Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/02812/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Bozovičar Marko, Partizanska 35, Škofja
Loka.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo si-
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cer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 4. 2005
Srg 01181/2005
Rg-6704/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe EMES,
podjetje za transport, trgovino in storitve,
d.o.o. Ljubljana, Ziherlova 39, objavlja
sklep:
družba EMES, podjetje za transport,
trgovino in storitve, d.o.o. Ljubljana, Ziherlova 39, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 28. 1.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Šmarčan Senka, Ziherlova ulica 39, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2005
Srg 01267/2005
Rg-6706/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Fering,
zasebno podjetje za knjigovodske storitve
Ljubljana, d.o.o., Rašiška 1, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Fering, zasebno podjetje za knjigovodske storitve Ljubljana,
d.o.o., Rašiška 1, Ljubljana, reg. št. vl.
1/06056/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne 2. 2.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Ferencek Nada, Rašiška
1, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družabnice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2005
Srg 01633/2005
Rg-6707/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe S.M.P.
MIX, Podjetje za storitve, marketing in
proizvodnjo d.o.o., Spodnje Gameljne 33,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba S.M.P. MIX, Podjetje za storitve, marketing in proizvodnjo d.o.o., Spod-
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nje Gameljne 33, Ljubljana, reg. št. vl.
1/23521/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 2.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Škulj Ivan, Spodnje Gameljne 33, Ljubljana - Šmartno in Škulj Marija Magdalena, Spodnje Gameljne, Ljubljana - Šmartno, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2005
Srg 01725/2005
Rg-6711/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Sara in
Tarik, gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 76, Domžale, objavlja
sklep:
družba Sara in Tarik, gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 76, Domžale, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družabnice z dne 17.
2. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Mahić Sabina, Jakopičeva ulica 30, Kamnik, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2005
Srg 1495/2005
Rg-6886/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Dundo
Commerce d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana, objavlja sklep:
Dundo Commerce, Podjetje za trgovino, zastopanje, storitve in inženiring,
d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 2. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Dundović Zdravko, Prešernova 32, Domžale, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
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Zoper sklep 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 1. 3. 2005
Srg 1984/2005
Rg-9009/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe B&B,
Bakarič in ostali d.n.o., Celovška 76, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Jeglič Simon,
objavlja sklep:
B&B, Bakarič in ostali, Podjetje za
poslovne storitve, d.n.o., Celovška 76,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 2. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bakarič Nikola, Cigaletova 8, Ljubljana in Bunc Irma Kantetova 67,
Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Srg 1522/2005
Rg-9013/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Šteh k.d.,
Vranja pot 8, Ljubljana, objavlja sklep:
Šteh, družba za storitve, proizvodnjo
in trgovino, k.d., Vranja pot 8, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 9. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Šteh Aleš, Litija, Graška
cesta 20A in Šteh Gorazd Ljubljana, Cesta 24. junija 33, 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 15. 3. 2005
Srg 01953/2005
Rg-9019/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Ire, inštitut
za raziskave v elektrotehniki, d.o.o., Ljubljana, Polanškova 29, objavlja sklep:
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Družba Ire, inštitut za raziskave v
elektrotehniki, d.o.o., Ljubljana, Polanškova 29, reg. št. vl. 1/14426/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 2. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabniki so Kobal Ivan, Ustje 50, Ajdovščina, Remškar Anton, Tržaška cesta
453a, Brezovica pri Ljubljani, Strnad Božidar, Kolarjeva ulica 43, Ljubljana in Vižintin
Stanislav, Dobeno 21, Mengeš, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2005
Srg 563/2005
Rg-10078/05
Družba Nortex Sever & Co., družba za
trgovino, storitve in proizvodnjo d.n.o.,
Dogoška cesta 21, Maribor, reg. št. vl.
1/8281/00, katere družbenika sta Sever Velimir in Sever Karel, oba Dogoška cesta 21,
Maribor, po sklepu družbenice družbe preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Sever Velimir in Sever Karel.
Zoper sklep lahko družbenika, 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 6. 4. 2005
Srg 52/2005
Rg-9568/05
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Voal, Trgovina in zastopanje Novo mesto d.o.o., Novo mesto,
Cegelnica 24, objavlja sklep:
družba Voal, Trgovina in zastopanje
Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Cegelnica 24, vpisana na reg. vl. št. 1-2187/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Jožica Vidmar-Verček,
Novo mesto, Cegelnica 45a, z ustanovitvenim kapitalom 8,805.358 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8,805.358
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Jožico Verček.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 3. 2005
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Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Bambič Jože s.p., Ulica Tončke Čečeve
21, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1547/94, izdan dne 19. 12. 1994.
gne-185617
Šarec Franc, Cesta 24. junija 72,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 06-138/94, izdan dne 5. 4. 1994.
gni-185613
Šverko Hermina, Kidričeva ulica
27, Rogaška Slatina, priglasitveni list,
opravilna št. 54-0367/94, izdan dne
20.6.1004. gni-185392

Potne listine
Barič Jani, Dolenjci 7/a, Adlešiči, potni
list, št. P00340345. gnh-185439
Čepin
Janko,
Škofja
vas
48/b, Škofja vas, potni list, št. P00372404.
gnk-185436
Fabjan Živa, Hrastje 27, Kranj, potni
list, št. P00691952. gnt-185506
Glasnović Zdenka, Knollgasse 38/14,
1100 Wien, potni list, št. P00785436.
gnj-185562
Godeša Petra, Dragomer, V Loki
4, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00430524. gnc-185544
Grgič Branko, Lepodvorska 2, Ljubljana,
potni list, št. P00626737. gne-185567
Grginič Marija, Poklukarjeva 17,
Ljubljana, potni list, št. P00970818.
gnb-185620
Hajsinger Mitja, Srednje Gameljne
68, Ljubljana Šmartno, potni list, št.
P01086916. gnl-185510
Ilić Svetlana, Grajska cesta 43, Bled,
potni list, št. P00570858. gnk-185511
Jokić Nedeljko, Ambrožev trg 7,
Ljubljana, potni list, št. P00784338.
gnt-185502
Kocjančič Tina, Trsek 11, Marezige,
potni list, št. P00943287. gnc-185523
Konđelji Adnan, Gorkega 26, Maribor,
potni list, št. P00924312. gnz-185571
Kostajnšek Špela, Tomšičeva 45,
Velenje, potni list, št. P00033916.
gnw-185449
Modrijan Jan, Orehovlje 13, Nova
Gorica, potni list, št. P00704040.
gnl-185410
Oblak Marčela, Cesta 24. junija 76,
Ljubljana, potni list, št. P00779232.
gnh-185414
Podlesnik Ana, Jakčeva 40, Ljubljana,
potni list, št. P00586080. gnz-185521
Pregelj
Aleksander,
Podraga
46/a, Podnanos, potni list, št. P00221607.
gny-185547
Starič Andrej, Naselje heroja Maroka
27, Sevnica, potni list, št. P00254122.
gnm-185384
Tramšek Andrejka, Sv. Florjan 88,
Rogaška Slatina, potni list, št. P00669032.
gnj-185437
Turk Franc, Tržaška 332/c, Ljubljana,
potni list, št. P00009710. gnt-185552

Osebne izkaznice
Antončič
Venceslav,
Verovškova
22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000119126. gny-185622
Bajželj Božidar, Gogalova 7, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001274105.
gni-185563
Baloh Marija, Dovje 49, Mojstrana,
osebno
izkaznico,
št.
000515858.
gno-185407
Blatnik Nina, Posavec 63, Podnart,
osebno
izkaznico,
št.
000463968.
gns-185553
Boh Primož, Drenov grič 2, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000222388.
gnb-185420
Bratuša Sandra, Črešnjevec ob Bistrici
5, Bistrica ob Sotli, osebno izkaznico, št.
000679826. gnv-185450
Ćehić Samir, Bistrica 17, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001408206. gnl-185435
Dolinšek Martin, Florjanska ulica 30/a,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000518872.
gnu-185576
Draksler Andrej, Pot na polje 2,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000835206.
gnm-185434
Eržen Janez, Maistrova 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000704383.
gnz-185621
Fabjan Živa, Hrastje 27, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001370267. gnu-185505
Faleskini
Danica,
Kolodvorska
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001852293. gns-185628
Fekonja Silvija, Negova 124, Spodnji
Ivanjci, osebno izkaznico, št. 000332732.
gnu-185551
Ferlinc Primož, Pohorska ulica 19/g,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001750756.
gnx-185573
Ftičar Kristjan, Dolnji Lakoš, Glavna
ulica 30, Lendava – Lendva, osebno
izkaznico, št. 000596090. gng-185540
Gaberc Franc, Grahovše 33, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
001157182.
gno-185582
Gačnik Katarina, Rašica 22/a, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001812608.
gnu-185376
Gomezelj Urša, Švabičeva ulica
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000404119. gne-185442
Gonzales Antonio, Morje 49/e, Fram,
osebno izkaznico, št. AH 9663 – za tujca.
gno-185457
Gorjanc Silvester, Šolska pot 4,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001176589.
gnt-185577
Grmovšek Silvo, Jenkova 25, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001244779.
gnx-185448
Grumić Siniša, Dobravica 29, Ig, osebno
izkaznico, št. 000288857. gnq-185405
Halužan Terezija, Falska cesta 126,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001489526.
gnr-185454
Herle Lidija, Moste 62, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
001730266.
gnv-185550
Hodnik Stanislava, Zatišje 16, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001631261.
gnm-185559
Horvat Peter, Zaloška 293, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000877405.
gnu-185401
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Jazbec Štefka, Podvine 13/a, Planina pri
Sevnici, osebno izkaznico, št. 000899898.
gnb-185445
Jeglič
Gašper,
Plečnikova
22/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000418677.
gnt-185427
Kalinger Nadislava, Prežihova 21,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000349792.
gnp-185431
Klinar Jelena, Pečovnik 71, Celje, osebno
izkaznico, št. 000511419. gnx-185423
Klisarič Niko, Bratovševa ploščad 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000994185.
gng-185615
Kokol Marija Magdalena, Frankolovska
27, Maribor, osebno izkaznico, št.
001472704. gnw-185424
Komelj Erazem, Ažbetova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001816968.
gny-185497
Končnik Drago, Krivec 52A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000481171.
gnm-185509
Konđelji Adnan, Gorkega 26, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000175018.
gny-185572
Koren Aleksander, Tinjska gora 75,
Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št.
000219105. gnz-185446
Kovačič Janez, Na terasi 3, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
001311325.
gnf-185541
Kristan Žiga, Novomeška cesta 1,
Straža, osebno izkaznico, št. 001358868.
gnx-185548
Križman Mikluš Nataša, Pacerag 124,
Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico, št.
000640173. gnm-185409
Kuhar Božidar, Zg. Duplje 43, Duplje,
osebno
izkaznico,
št.
001537013.
gnu-185451
Landau Nada, Cesta v Pregavor 17, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001799940.
gnq-185555
Lipič Tjaša, Selnica ob Muri 102/f,
Ceršak, osebno izkaznico, št. 001384175.
m-526
Loverčič Lea, Loke 31, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001110875.
gni-185413
Loverčič Tina, Loke 31, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001110885.
gnj-185412
Majcen Dejan, Cesta komandata Staneta
1, Litija, osebno izkaznico, št. 001627475.
gne-185592
Maleš Aleksander, Mirna ulica 1,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000276475. gny-185447
Mihevc Evgenija, Žiberše 25, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000653247.
gnx-185623
Mikluš Jan, Pacerag 124, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 001241961.
gnn-185408
Nedog Luka, Tugomirjeva 80, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001783111.
gnf-185516
Novak Francka, Čirče 38/a, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000085205. gnb-185545
Ovsenik Jana, Predoslje 41, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001363239.
gni-185538
Pavlin Jana, Loke 31, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
000489510.
gnk-185411
Pečovnik Jožef, Hovatova 2, Limbuš,
osebno
izkaznico,
št.
000161528.
gnn-185558

Št.

Petrač Iztok, Trebinjska 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000616411.
gne-185492
Planinc Igor, Kranjska pot 9, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
000331490.
gnd-185518
Polajžer Adolf, Nova vas pri Konjicah
15A, Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 000341651. gnd-185418
Polanc Iztok, Ptujska ulica 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001762582.
gns-185503
Prelovšek Komelj Saša, Ažbetova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000577733.
gnb-185495
Proje Maks, Stara Fužina 134, Bohinjsko
Jezero, osebno izkaznico, št. 001771196.
gnv-185525
Pušaver Tomaž, Šarhova ulica 35,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 001439003.
gnq-185580
Rešič Alan, Goriška 10A, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 001475403.
gno-185557
Rihar Marija, Gora pri Komendi 21,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001489163.
gnk-185561
Saksida Igor, Ograda 3, Dornberk, osebno
izkaznico, št. 000738475. gns-185453
Savšek Elizabeta, Novakova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000625854.
gnh-185614
Skerbiš Marko, Sp. Grušovje 2,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000914075. gnt-185452
Srečnik Mateja, Stagne 23, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001244694. gnn-185458
Stanko Dean, Dolenjska cesta 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000692962.
gnh-185514
Sušnik Alojzij, Velesovska cesta 33,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000990367.
gns-185428
Šauperl Karl, Dolnja Počehova 35,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001570544. m-536
Šega Matija, Celovška cesta 122,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000027394.
gny-185522
Šev Elvis, Zgornji Jakobski dol 36,
Jarenina, osebno izkaznico, št. 001246118.
m-546
Škrinjar Anton, Zemljičeva ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000124325.
gnd-185443
Škrlep Jana, Trubarjeva ulica 5,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001379384.
gnl-185610
Štefan Bukovič Andreja, Florjan 253,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001822097.
gnu-185426
Štumberge Andrej, Bukovci 179,
Markovci, osebno izkaznico, št. 001121203.
gnw-185549
Šturm
Primož,
Racovnik
46,
Železniki, osebno izkaznico, št. 1240826.
gnb-185570
Tandar Saša, Ob Suhi 21, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001162296.
gng-185415
Tomšič Andrej, Kapalniška pot 9,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000302749. gnb-185595
Tramšek Andrejka, Sv. Florjan 88,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
000741594. gni-185438
Trtnik Tončka, Anžurjeva 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000133243.
gnm-185584
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Videtič Nina, Tomšičeva 13, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001215246.
gnt-185406
Vidovič Matej, Gradiška 90, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 001544577.
m-550
Vilman Jana, Stara Fužina, Bohinjsko
Jezero, osebno izkaznico, št. 000206253.
gnu-185526
Vugrinec Rudolf, Rudarska ulica 31,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001201120. gnh-185564
Zimic Orijana, Ulica talcev 6, Deskle,
osebno
izkaznico,
št.
000791945.
gnp-185556
Zlodnjak Sedminek Primož, Podlog v
savinjski dolini 33A, Šempeter v Savinjski
dolini, osebno izkaznico, št. 001676817.
gnf-185416
Žumer
Ivana,
Šempeterska
55,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000757561.
gno-185382

Vozniška dovoljenja
Adlešič
Saško,
Dragarjeva
8,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1424595, reg. št. 29875, izdala UE
Domžale. gnj-185512
Babič Natalija, Moščanci 56B, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, št. S936672, reg. št.
33131. gng-185390
Barič Jani, Dolenjci 7/a, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
12353, izdala UE Črnomelj. gng-185440
Barut Živko, Cesta 1. maja 96,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2151732, reg. št. 24969, izdala UE
Jesenice. gnq-185605
Bele Silvester, Ulica Kozjanskega
odreda 3, Šmarje pri Jelšah, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 22905, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnn-185433
Bitenc Janez, Zadobrovška cesta 18/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2114075, reg. št. 79999,
izdala UE Ljubljana. gnw-185599
Blatnik Nina, Posavec 63, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1746652, reg. št. 29299. gnk-185536
Boh Primož, Drenov grič 2, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
11645, izdala UE Vrhnika. gnc-185419
Bračko Martina, Predenca 14, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1469736, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gne-185542
Cvelbar Matija, Staro sejmišče 49,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1548575, reg. št. 41944, izdala UE
Novo mesto. gnc-185394
Deagan Marjeta, Cerov log 32,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1316038, reg. št. 11545, izdala UE
Trebnje. gnl-185385
Draksler Andrej, Pot na Poljane 2,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000616618, reg. št. 1813, izdala UE Tržič.
gnk-185386
Feguš Boris, Nova vas 53, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S1206749, izdala UE Ptuj. gnx-185398
Fridrih Ivan, Na zelenici 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
376964, reg. št. 17482. gno-185432
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Ftičar Kristjan, Dolnji Lakoš, Glavna
ulica 30, Lendava – Lendva, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16789, izdala
UE Lendava. gnh-185539
Gal Kiralj Doris, Gregorčičeva ulica 17/a,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGh, reg. št. 8979, izdala UE Lendava.
gnr-185429
Gašperič Rozalija, Vošnjakova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1945884, reg. št. 57232,
izdala UE Ljubljana. gnv-185400
Gomezelj Urša, Švabičeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1759760, reg. št. 258750, izdala UE
Ljubljana. gnf-185441
Horvatič Vesna, Krška vas 48/d, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
513234, izdala UE Brežice. gnv-185425
Ivanc Viktor, Tkalska ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1049255, reg. št. 207673, izdala UE
Ljubljana. gnw-185624
Jačimović Srečko, Cesta 24. junija 72,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1594464, reg. št. 178629, izdala UE
Ljubljana. gne-185417
Jagodnik Vladimir, Podgrad 89,
Podgrad, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 608094, izdala UE Ilirska Bistrica.
gns-185403
Kamenšek Andrej, Zagrad 33/c, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
881837, reg. št. 25253. gnr-185579
Končnik Drago, Krivec 52A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2033009, reg. št. 87915. gnn-185508
Korelc
Lilijana,
Prešernova
80,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1522615, reg. št. 24344, izdala UE
Grosuplje. gnu-185626
Kos Tadeja, Betnavska cesta 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BH,
št. S1056308, reg. št. 2444, izdala UE
Pesnica. gng-185365
Kosi Dejan, Lešnica 40, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
12293. gnc-185369
Kovačič Jože, Lenardova 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1290168, reg. št. 77996, izdala UE Maribor.
gnc-185444
Kozorog Vanja, Gradnikove brigade
15, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 40873, izdala UE Nova
Gorica. gnl-185535
Kramer Nejc, Ruše 8/c, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
002015075, izdala UE Žalec. gnc-185569
Krebl Dejan, Mušenik 11, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14307, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnn-185383
Križman Mikluš Nataša, Parecag 124,
Sečovlje – Sicciole, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. SI 54238, reg. št.
8806, izdala UE Piran. gnz-185396
Kurent Marija, Jamova cesta 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S1503255, reg. št. 91922. gni-185513
Langus Urša, Dežmanova 3, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524051, reg. št. 25348. gnj-185537
Lesjak
Aleksander,
Pongrac
101/c, Griže, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1904415, izdala UE
Žalec. gny-185422
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Lukan Helena, Litijska cesta 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1989906, reg. št. 196318, izdala UE
Ljubljana. gnj-185387
Majcen Dejan, Cesta komandata
Staneta 1, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 2161387, izdala UE Litija.
gnd-185593
Navršnik Blaž, Smolnik 20, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1622920, reg. št. 2209. m-533
Ovčak Roberta, K sončni poti 8, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 39862, reg. št. 10602, izdala UE
Piran. gnb-185395
Planinc Igor, Kranjska pot 9, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001435723, reg. št. 22402. gne-185517
Polanc Iztok, Ptujska ulica 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/ BGH,
št. S 2026338, reg. št. 266874, izdala UE
Ljubljana. gnr-185504
Prelovšek Komelj Saša, Ažbetova ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1369479, reg. št. 171703, izdala UE
Ljubljana. gnz-185496
Rat Ana, Marezige 18, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. BCH, št.
S1397414, reg. št. 45480. gnw-185399
Rihar Marija, Gora pri Komendi 21,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 156915, reg. št. 15006, izdala UE
Kamnik. gnl-185560
Rijavec
Darko,
Prvačina
217/a,
Prvačina, vozniško dovoljenje, kat. BCE,
reg. št. 13822, izdala UE Nova Gorica.
gnm-185534
Seljak Vida, J. Mihevca 7, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18217. gnp-185381
Somrak Matej, Parecag 7, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 61229, reg. št. 13330,
izdala UE Piran. gni-185388
Stanko Dean, Dolenjska cesta 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S2092552, reg. št. 267657.
gng-185515
Šauperl Karl, Dolnja Počehova 35,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. AFGH, št. S 1891311, reg. št. 14273,
izdala UE Pesnica. m-537
Škrlep Jana, Trubarjeva ulica 5, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1999865, reg. št. 41063, izdala UE
Domžale. gnk-185611
Šporin Monika, Sp. Kraše 33, Šmartno
ob Dreti, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 10393, izdala UE Mozirje.
gnm-185609
Tandar Saša, Ob Suhi 21, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 18774, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnd-185393
Tušar Primož, Rožna ulica 10, Cerkno,
vozniško dovoljenje, št. S 1156742, reg. št.
11020. gnp-185581
Vodopivec Janez, Podlubnik 237,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 5153, izdala UE Škofja Loka.
gnh-185389
Vučetić Vlado, Čečovje 49, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13798, izdala UE Ravna na
Koroškem. gnf-185391
Zebec Žiga, Metelkova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1632111, reg. št. 114730, izdala UE
Maribor. gnm-185459

Zavarovalne police
Barič Jani, Dolenjci 7A, Adlešiči,
zavarovalno polico, št. 756869, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gny-185372
BIOTERA D.O.O., Cesta Talcev 8,
Domžale, zavarovalno polico, št. 276741,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnb-185520
Ferjančič Borut, Volaričeva ulica
16, Postojna, zavarovalno polico, št. 40
270165, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnw-185374
Jovič Gojko, Vrečkova 5, Kranj,
zavarovalno polico, št. 331152, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnr-185529
Križan Miran, Drašiči 20, Metlika,
zavarovalno polico, št. 216327, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb-185370
Navršnik Blaž, Smolnik 20, Ruše,
zavarovalno polico, št. 00101735549,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-544
Nikešič Gordana, Badovinčeva 5,
Metlika, zavarovalno polico, št. 251917,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gnp-185531
Novak Milan, Špruha 6, Trzin,
zavarovalno polico, št. 761210, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnu-185601
Ograjšek Miroslav, Tomažičeva ulica
32, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
761037, izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-185590
Pauman Mirko, Stražgojnca 35,
Pragersko, zavarovalno polico, št. VIP
285210, izdala zavarovalnica Tilia. m-541
Planinc Igor, Kranjska pot 9, Komenda,
zavarovalno polico, št. 353012, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnc-185519
Rakuša Angela, Črešnjevci 156/a,
Gornja Radgona, zavarovalno polico, št.
00101754021,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. m-555
TELERAY d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 40 173574, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnp-185456
Vivod Adam, Paški Kozjak 40, Velenje,
zavarovalno polico, št. 00101568294, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnr-185379
Weissbacher Vlado – Marija, Tovarniška
13, Kidričevo, zavarovalno polico, št.
41401000523,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gnx-185373

Spričevala
Amidžič Damir, Cesta revolucije 4,
Jesenice, spričevalo SKCPŠ Škofja Loka,
šolsko leto 1992/93. gnn-185533
Arsić Gregor, Fankovo naselje 167,
Škofja Loka, maturitetno spričevalo Srednje
strojne šole Škofja Loka, izdano leta 1999.
gnn-185612
Balažic Martin, Stritarjeva ulica 15,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano
leta 1983, izdano na ime Ložar Martina.
gnz-185546
Belović Gabrijela, Brilejeva ulica 20,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
gradne ein ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnq-185455
Bezjak Alenka, Rabečja vas 15, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano
leta 1992. m-534
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Breg Damjan, Zg. Velka 120/d, Zgornja
Velka, spričevalo 4. letnika SERŠ v Mariboru,
izdano leta 2003. m-532
Bren Alenka, Vogelna ulica 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Polane, izdano leta 1973, izdano na ime
Hrastelj Alenka. gnq-185630
Cigan Drago, Trnje 63, Črenšovci,
spričevalo
o
zaključnem
izpitu
Srednješolskega centra Tehniško pedagoške
usmeritve Murska Sobota. gnn-185583
Constantini Renato, Poljubinj 24B,
Tolmin, spričevalo o zaključnem izpitu
Živiljske šole Maribor. gni-185363
Črnčec Daniela, Srednji Gasteraj 11,
Jurovski Dol, zaključno spričevalo Srednje
Pedagoške šole Maribor, izdano leta 1978.
m-552
Čuček Darinka, Sp. Voličina 1, Voličina,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Svečina, izdano leta 1975. m-525
Dvoržak Tilen, Cankarjeva cesta 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1994.
gnt-185402
Erzar Barbara, Brinovščica 5, Ortnek,
diplomo Srednje šole za oblikovanje in
fotogreﬁjo v Ljubljani, leto izdaje 1989,
izdano na Pogačar Barbara. gnt-185627
Erznožnik Jure, Količevo 71, Domžale,
spričevalo 3. in 4.letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1987 in 1990.
gnq-185430
Fridl Marko, Rošpoh 80/a, Kamnica,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v
Mariboru, izdano leta 1998. m-543
Gašperšič Bojan, Tomažičeva ulica 42,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Bičevje.
gnf-185591
Germavc Helena, Pohorska cesta
49, Vuzenica, indeks, št. 32040304,
Naravoslovnotehniška
fakulteta.
gnv-185475
Gostenčnik Janez, Pameče 12, Slovenj
Gradec, spričevalo I. OŠ Slovenj Gradec.
gnx-185377
Halas Zdenka, Lukavci 70, Križevci pri
Ljutomeru, maturitetno spričevalo Srednje
kovinarske šole Murska Sobota, izdano leta
1983. gne-185367
Halilović Dina, Ulica španskih borcev 63,
Ljubljana, spričevalo 4. razreda OŠ Polje,
izdano leta 2004. gnr-185604
Halilović Elvis, Ulica španskih borcev 63,
Ljubljana, spričevalo 4. razreda OŠ Polje,
izdano leta 2004. gnt-185602
Hari Saša, Stantetova ulica 10, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1992. m-540
Husanović Adnan, Prešernova 2,
Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Strojne tehniške šole v Velenju, izdano leta
1999. gns-185528
Jančar Vesna, Ulica Dušana Kraigherja
5, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Poklicne administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1977 in 1978, izdano na ime
Šadl Vesna. gnz-185421
Jerman Borut, Zadružniška ulica 40,
Mengeš, spričevalo 1. letnika Srednje
železničarske srednje šole v Ljubljani,
izdano leta 1986. gnd-185618
Jerman Borut, Zadružniška ulica 40,
Mengeš, spričevalo 2. letnika Srednje
kovinarske in strojne šole v Domžalah,
izdano leta 1987. gnc-185619
Kavčič Lilijana, Usnjarska 3, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1983. m-531
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Klep Mario, Staneta Severja 5, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
1996. m-528
Klobučar Blaž, Male Poljane 3,
Šmarješke Toplice, spričevalo 3. letnika
Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2004. gnq-185380
Kojić Rado, Vojkova cesta 85, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2002 in 2003. gno-185607
Končnik Milan, Apače 103, Apače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Borisa Kidriča v Celju, izdano leta 1989.
gnd-185543
Krbavčič
Karmen,
Jagodje
27,
Izola – Isola, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Piran, izdano leta 1997 in 1998.
gnw-185499
Krušič Miran, Kostanjevec 37, Zgornja
Ložnica, zaključno spričevalo Poklicne
živilske šole v Mariboru – smer mesar,
izdano leta 1978. m-548
Lajh Dominik, Dragovič 4, Juršinci,
zaključno spričevalo Kmetijske šole Ptuj,
izdano leta 1987. m-554
Ledinek Emil, Lokovica 78, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu RŠC Velenje,
izdano leta 1975. gnv-185575
Lukman Helena, Partizanska 9/a,
Središče ob Dravi, indeks, št. 18000097,
izdala FF v Ljubljani. gnu-185501
Mele Robert, Lošca 42, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja na
Vrhniki, izdano leta 1979. gnx-185598
Merc Aleksandra, Rudarska cesta
2/a, Velenje, maturitetno spričevalo splošne
gimnazije v Velenju, izdano leta 1978.
gnw-185574
Mitnjak Štefan, Jakobovo naselje 93,
Murska Sobota, spričevalo 1. in 2. letnka
Srednje poklicne šole, strojni mehanik,
izdano leta 1998. gnh-185364
Nestić Vladimir, Glavna 42, Donji
Vidovec, Hrvaška, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča,
izdano leta 1978. gnz-185471
Ornik Lidija, Rogoznica 8, Voličina,
indeks, št. 81456471. m-539
Peteršič Albin, Dornava 72, Dornava,
diplomo Srednje kmetijske šole Ptuj, izdana
leta 1984. m-538
Racman Amelia, Brezina 21C, Brežice,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole Brežice, smer trgovec-prodajalec,
izdano leta 2002 in 2003. gnr-185404
Struna Maja, Temenica 7, Šentvid pri
Stični, spričevalo 3. in 4. letnika Kmetijske
šole GRM Novo mesto, izdano leta 1997 in
1998. gnv-185375
Šarkezi Đem, Trnje 155A, Črenšovci,
spričevalo o končani OŠ Dvojezične OŠ
Lendava, izdano leta 2002. gnv-185625
Škrlec Jože, Zg. Partinje 38, Jurovski
Dol, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Maribor, izdano leta 1992.
m-535
Štern Simona, Zg. Ložnica 60, Zgornja
Ložnica, zaključno spričevalo Srednje
družboslovne šole Maribor, izdano leta
1990. m-551
Trebovc Martin, Zlateče pri Šentjurju 5,
Šentjur, zaključno spričevalo Živilske šole v
Mariboru, izdano leta 1980. m-545
Veselko Aleksander, Linhartova 6, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
PTT šola Ljubljana, izdano leta 1991.
gnt-185527

40-41 / 22. 4. 2005 /

Stran

3111

Vodovnik Sonja, Vrbje 75/b, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnaztije
pedagoške smeri v Celju, št. 139, izdano na
ime Gole Sonja. gno-185532
Vršič Karmen, Zamušani 38, Gorišnica,
maturitetno spričevalo Srednje kmetijske
šole Ptuj – kmetijski tehnik, izdano leta
2003. m-530
Žižek Silva, Pesnica 54, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o končani OŠ Delavske
univerze v Mariboru, izdano leta 1975.
m-529

Ostali preklici
Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, 1517
Ljubljana, preklicuje izgubljene listine, in
sicer: menične izjave z dne 24. 1. 2005, ki
jo je družba TKI Inc., 110 Southchase Blvd.,
Fountain Inn, SC 29644, ZDA izdala za
zavarovanje plačila iz pogodbe o deviznem
kreditu št. 302405/9 z dne 20. 1. 2005 in za
zavarovanje plačila obveznosti iz pogodb,
ki jih bo družba sklenila z Abanko Vipa d.d.,
kateri so bile priložene 3 bianco menice,
ki jo je podpisal direktor Uroš Likar ter
menične izjave z dne 24. 1. 2005, ki jo je
družba Kolektor Group d.o.o., Vojkova ul.
10, 5280 Idrija izdala za zavarovanje plačila
po poroštveni izjavi z dne 20. 1. 2005,
kateri je bila priložena 1 bianco menica,
ki sta jo podpisala direktor Stojan Petrič in
Izvršna direktorica Darja Petrič Florjančič.
Ob-11085/05
ADRIATIC d.d Koper, PE Ljubljana,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
zavarovalnih polic in dokumentov IM/99,
št. 363816, AA-PT št. 21858, 23958,.
gnj-185587
ADRIATIC d.d. Koper, PE Ljubljana,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
zavarovalnih polic in dokumentov AKA
kartica št. 13732, 1 -AO-2003 št. 1259196.
gnl-185589
ADRIATIC d.d.Koper, PE Ljubljana,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
zavarovalnih polic in dokumentov PV-2
št. 19629, 22156 zelene karte št. 844281,
949597, 960873, 1021663, 1022629.
gnm-185588
Ahac d.o.o., Stopče 31, Grobelno, izvod
licence št. 0100207/00986/262 z datumom
izdaje 28. 2. 2003 in veljavnostjo do 28. 2.
2008. gnf-185566
Bren Alenka, Vogelna ulica 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-185629
Canjko Predrag, Vesenjakova 9, Maribor,
delovno knjižico, št. 17232. m-549
Dervarič Branko, Smetanova 44, Maribor,
delovno knjižico, št. 19257. m-547
Dobnik Mirko, Rošnja 5, Starše, delovno
knjižico, št. 2596. m-553
Halkić Azra, Parmova ulica 44, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-185596
IZLETNIK CELJE d.d., Aškerčeva 20,
Celje, licenco,št. GE000471/00223, izdala
Gospodarska zbornica, dne 11. 2. 2004 za
vozilo Sanos, tip S 415.5 MVP VO, reg. št.
CE 58-96D. gnl-185460
Japelj Taja, Šolska ulica 26, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
21030218, izdala FDV. gnz-185500
KERAMTRADE d.o.o., Šlandrova ulica 4,
Ljubljana-Črnuče, delovno knjižico, izdano
na ime Karlin Jurij, Martinčeva ulica 14,
1000 Ljubljana. gnk-185586
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Kocjančič Sebastjan, Dol 41, Črni Kal,
delovno knjižico. gnq-185530
Kopač Stanko, Lendavska 4, Murska
Sobota, 4 delnic CATV MS pod št. 768.
gnf-185366
Kos Tomaž, Šmarjeta 29/b, Šmarješke
Toplice, orožni list, št. 25100 – za varnost,
reg.št. 551, izdala UE Novo mesto.
gnr-185554
Krmac Vascoto Martina, Ul. Pod Cerkvijo
9, Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gns-185378
Krušič Miran s.p. – Avtoprevoz,
Kostanjevec 37, Zgornja Ložnica, nacionalno
licenco, št. 9414 za vozilo Mercedes Benz
814, oznaka MB C6 602 in licenco skupnosti,
št. 1316 za vozilo Mercedes Benz 814,
oznaka MB C6 602. gny-185397
Kus Katarina, Cesta Tončke Čeč
51/b, Trbovlje, študentsko izkaznico,
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št. 20990134, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gny-185597
Lipovec Anton, Podlipoglav 19/b,
Ljubljana-Dobrunje, vpisni list za čoln, št.
01-03-784/1-2002. gnl-185585
Malgaj Janez, Stranje 18, Šmarje pri
Jelšah, delovno knjižico. gnv-185600
Meglič Matic, Lesno Brdo 61, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 41980179,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnp-185606
Oman Aleš, Mala vas pri Grosupljem 18,
Grosuplje, delovno knjižico. gnw-185524
Peterlin Marjana, Podboršt 1, Komenda,
študentsko izkaznico, št. 01096260,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnd-185468
Podjed Tomaž, Godič 68, Stahovica,
delovno knjižico. gng-185565

Roj Branko, Zg. Velka 75, Zgornja Velka,
potrdilo za vodjo avtošole na Andragoškem
zavodu v Mariboru, izdano leta 2004.
m-542
Tomšič Sonja, Dermastijeva ulica
29, Radomlje, študentsko izkaznico, št.
41980060, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnc-185594
Vincek Monika, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19400112, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani – Visoka
poslovna šola id. gnf-185616
Vovko Damjan, Dobravica 20, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 19349359,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnn-185608
Wezel Alenka, Mala nedelja 14, Mala
Nedelja, delovno knjižico. gnd-185368
Zarnik Vojko, Kidričeva cesta 26, Kranj,
delovno knjižico. gnz-185371
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