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

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

ZJN-15.S

Predhodni razpisi

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 374/05
Ob-13932/05
1. Naročnik: KSP Litija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ponoviška cesta
15, Litija.
3. Datum izbire: 1. 4. 2005.
4. Vrsta in obseg storitev: pretovarjanje komunalnih odpadkov v 35 m3 do
40 m3 kontejnerje in odvoz na odlagališče nenevarnih odpadkov Logatec in
Hrastnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mehanizacija Iztok Majoranc
s.p., Zgornji Log 29, Litija.
7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: a) prevoz na Unično; 5.400 SIT/tono ter
4.057 SIT/tono; b) prevoz Logatec; 6.600
SIT/tono ter 6.141 SIT/tono.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 5. 2005.
KSP Litija d.o.o.

Blago
Št. 1714-09-430-36/2005/2 Ob-13795/05
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 upravnih enot RS,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, št. 430-36/2005.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: registrske tablice za motorna in priklopna
vozila, za potrebe triletnega obdobja. Podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 27. 5. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-36/2005.
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: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu upravnih enot RS
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Št. 1714-04-430-76/2005/2 Ob-13898/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo prevoznih sredstev iz sklada Schengen Facility,
št. 430-76/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: dobava
prevoznih sredstev iz sklada Schengen
Facility, za potrebe Policije, po sklopih
iz Priloge B. Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 27. 5. 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: belo-modro specialno patruljno vozilo s prostornino motorja do
1600 cm3, 20 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
68,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 27. 5. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 22. 8. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: civilno specialno patruljno vozilo s prostornino motorja od 1600
do 1900 cm3, 20 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
66,667.000 SIT.
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4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 27. 5. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 22. 8. 2005.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: civilno specialno patruljno vozilo s prostornino motorja od 1600
do 1900 cm3 – 4x4 pogon, 15 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
62,500.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 27. 5. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 22. 8. 2005.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: civilno specialno patruljno vozilo s prostornino motorja od 1600
do 1900 cm3 – 4x4 pogon (za tehnično
osebje), 20 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
76,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 27. 5. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 22. 8. 2005.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: terensko vozilo s policijsko opremo – večje, 10 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
58,330.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 27. 5. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 22. 8. 2005.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: specialno vozilo za
oglede krajev kaznivih dejanj, 5 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
33,330.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 27. 5. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 22. 8. 2005.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: specialno vozilo za
potrebe mobilnih kriminalističnih skupin, 2
kosa.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
13,330.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 27. 5. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 22. 8. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-76/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Schengenski izvedbeni načrt; PSF0521.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve
– Policije
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Gradnje
Ob-14089/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: župan Boris Popovič, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-62-28, faks 05/627-16-02,
elektronska pošta: obcina@koper.si, internetni naslov: www.koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Koper,
kontaktna oseba: Ivan Lozej, Verdijeva 10,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-63-92,
elektronska pošta: Ivan.Lozej@koper.si.
II.2) Kraj izvedbe: Območje Mestne občine Koper.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.23.12.20.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: pridobitev
koncesionarja za izvajanje nalog, ki jih
sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja zemeljskega plina nalagajo
predpisi, ter izvedba in ﬁnanciranje izgradnje distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
zasebni kapital.
II.9) Drugi podatki: naloge prijavitelja oziroma koncesionarja:
– v fazi javnega razpisa: priprava idejnega projekta izgradnje distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in predložitev garancij za navezavo distribucijskega omrežja
zemeljskega plina na prenosno omrežje zemeljskega plina,
– po pridobitvi koncesije: pridobitev izvedbenih projektov in potrebnih upravnih
dovoljenj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2005.
Mestna občina Koper

Javni razpisi
Blago
Št. 305/05

Ob-13737/05
Razvejavitev

Naročnik Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, razveljavlja objavo javnega naročila za nakup endoskopske opreme, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005, Ob-12846/05.
Klinični center Ljubljana
Ob-13700/05
Objava odločitve o neoddaji naročila
Naročnik Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova ulica 19, Ljubljana, je na osnovi
pregleda prispelih ponudb za nabavo dvopolžnega ekstruderja po odprtem postopku (Ur. l. RS, št. 20-21, z dne 4. 3. 2005,
Ob-6144/05), na podlagi 76. in 77. člena
Zakona o javnih naročilih, ZJN-1, Ur. l. RS,
št. 39/00, 102/00, 30/01 in 2/04, in 4. člena
Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba
za nepravilno, neprimerno in nesprejemljivo, Ur. l. RS, št. 33/04, dne 7. 4. 2005 izdal
sklep o zavrnitvi prispelih ponudb. Naročnik

je ugotovil, da je edina prispela ponudba ponudnika Brabender OHG nesprejemljiva, saj
ponudbena cena presega višino zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo.
Ponudnik zoper odločitev naročnika ni vložil
zahtevka za revizijo. Naročnik je postopek
nadaljeval po postopku s pogajanji po predhodni objavi, na podlagi 1. točke tretjega
odstavka 20. člena ZJN-1, (Ur. l. RS, št. 38
z dne 15. 4. 2005, Ob-10307/05).
Kemijski inštitut Ljubljana
Št. 1/05-47

Ob-13731/05

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V zvezi z javnim razpisom za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala, naročnik Skupnost
zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje,
objavljenim v Ur. l. RS, št. 38, z dne 15. 4.
2005, Ob-10316/05, točko II.3) popravi in
se pravilno glasi: Trajanje javnega naročila
ali rok za zaključek: začetek 1. 7. 2005 in
konec 30. 6. 2008.
IV.3.7.2) točka se popravi in pravilno glasi: Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 5. 2005 ob 12. uri, Skupnost zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje,
Referat za javna naročila, II. nadstropje
desno.
Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije
Ob-13626/05
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za medicinske pripomočke, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11865/05, se popravijo pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije, rok za sprejemanje ponudb in rok za javno odpiranje
ponudb kot sledi v nadaljevanju:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 5. 2005 do
11. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2005
ob 12. uri, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, uprava – sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-13628/05
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11650/05, se v razdelkih IV.3.2), IV.3.3),
in IV.3.7.2) spremeni datum, do katerega je
moč oddati ponudbe, pridobiti dokumentacijo oziroma datum javnega odpiranja ponudb.
Nov datum v točkah IV.3.2), IV.3.3) in
IV.3.7.2) javnega razpisa je: 27. 6. 2005. To
je novi rok za oddajo ponudb. Ure ostanejo
nespremenjene: do 10. ure je možno oddati
ponudbe, ob 12. uri pa bo javno odpiranje.
V razdelku III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
se črta zahtevani pogoj, in sicer: ponudnik
mora predložiti potrdilo poslovne banke o
uvrstitvi v bonitetni razred za vse poslovne
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Št.

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.
Besedilo razdelka III.2.1.2) Ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
je tako sedaj prazno, saj naročnik umika
svojo zahtevo po predložitvi potrdil poslovnih bank o uvrstitvi v bonitetni razred.
Psihiatrična klinika Ljubljana

ki pomeni izpolnjevanje zakonskih obveznosti zavezanca (ponudnika izdelkov) na
področju ravnanja z embalažo, ki izhajajo
iz določil Pravilnika o ravnanju z embalažo
in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 104/00
in 12/02).
Dodatne zahteve, naročnika glede kakovosti izdelkov (ki se nanašajo na posamezne sklope):
1. I. sklop: pralna sredstva za pralnico:
– da izpolnjuje zahteve glede na določila
RAL GZ 992/2;
– da bo z naročnikom kakovostno in
uspešno sodeloval v projektu znižanja stroškov energije in zmanjšanja porabe in onesnaževanja odpadne tehnološke vode iz
pralnice;
– da zagotavlja, da je pri ponudniku redno zaposlena strokovna oseba, ki bo izvajala na zahtevo naročnika brezplačni higienski
nadzor pralnih postopkov po zahtevah določil RAL GZ 992/2;
– da bo izvajal kakovostni tehnični in tehnološki servis postopkov pranja in dozirne
tehnike in da bo v primeru okvare zagotovil
odzivni čas servisiranja 2 uri in odpravo napak najkasneje v 12 urah;
– da bo izbrani pooblaščenec ponudnika
za higieno v pralnici po RAL GZ 992/2 na
zahtevo pralnice ponujal in izvajal brezplačno strokovno uvajanje higienskih zahtev po
določilih RAL GZ 992;
– da izpolni in podpiše lastno izjavo o
sklenjenih 5 tovrstnih pogodbah s pralnicami, ki perejo bolnišnično perilo v Sloveniji
in/ali ostalih državah EU, z najmanj enakimi
količinami iz našega razpisanega sklopa, v
zadnjih treh letih z navedbo le-teh in s potrdilom;
– da je uvedel postopke pranja perila po
RAL GZ 992/2 vsaj za eno pralnico v Sloveniji ali v drugih državah EU.
2. II. sklop: sredstva za higieno v velikih
kuhinjah:
– da bo izvajal kakovostni tehnični in tehnološki servis postopkov pomivanja posode
in dozirne tehnike in da bo v primeru okvare
zagotovil odzivni čas servisiranja 2 uri in odpravo napak najkasneje v 12 urah;
– da dozirne naprave na pomivalnih
strojih omogočajo spremljanje parametrov
delovanja pomivalnega stroja in dozirnih sistemov v smislu zagotavljanja higiene po
sistemu HACCP;
– da je usposobljen za svetovanje na področju čiščenja pri uvajanju HACCP sistema
in da izdela plan čiščenja za celotni objekt in
po posameznih prostorih;
– da dokazuje in zagotavlja, da je pri
ponudniku redno zaposlena strokovno
ustrezno usposobljena oseba, ki bo izvajala
brezplačni nadzor pomivalnih postopkov in
higiene v kuhinji po sistemu HACCP;
– da izpolni in podpiše lastno izjavo o
sklenjenih 5 tovrstnih pogodbah s primerljivimi kuhinjami v Sloveniji ali v drugih državah
EU iz navedbo le-teh in s potrdilom.
3. III. sklop: objektna higiena:
– da bo montiral in servisiral dozirno
tehniko za čistilna sredstva in da bo v primeru okvare zagotovil odzivni čas servisiranja 3 ure in odpravo napak najkasneje v
12 urah;
– da ima stalno zaposleno ustrezno
usposobljeno strokovno osebo, ki bo brezplačno svetovala naročniku pri uporabi čistilnih sredstev in pripomočkov za čiščenje na
področju objektne higiene;

Ob-13755/05
Popravek
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij dopolnjuje javni
razpis za dobavo in montažo opreme za kuhinje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 43 z
dne 29. 4. 2005, Ob-11711/05, v sklopu št.
5 in sicer za 4 hladilne omare.
Ostali pogoji javnega naročila ostanejo
nespremenjeni.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-13188/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-00, faks 02/521-10-07,
internetni naslov: www.sb-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jn-03/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nabava pralnih sredstev za pralnico,
sredstev za higieno v velikih kuhinjah in
objektna higiena po sklopih:
I. sklop: pralna sredstva za pralnico,
II. sklop: sredstva za higieno v velikih
kuhinjah,
III. sklop: objektna higiena.
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:
22,000.000 SIT brez DDV:
I. sklop: pralna sredstva za pralnico:
8,000.000 SIT,
II. sklop: sredstva za higieno v velikih
kuhinjah: 6,000.000 SIT,
III. sklop: objektna higiena: 8,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti ob sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 koledarskih dni od datuma izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud-

nika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega
poslovanja in da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ima prihodke iz poslovanja v zadnjem poslovnem letu večje od ponudbene
vrednosti;
– da v preteklih 6 mesecih ni imel blokiran noben odprt transakcijski račun;
– da z lastno izjavo zagotovi rok sukcesivne dostave blaga v 24 urah od prejema naročila DDP bolnišnica razloženo in da
brezplačno odpelje vso odpadno embalažo
v skladu s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo;
– da nudi plačilne pogoje iz lastne izjave
(rok plačila je 60 koledarski dni od datuma
izstavitve računa);
– da zagotovi 100% razpisanih vrst blaga
in količin sklopa oziroma sklopov na katere
se prijavlja;
– da zagotavlja ﬁksnost cen (cene morajo biti ﬁksne eno leto od datuma sklenitve
kupoprodajne pogodbe);
– da dokaže, da ima vpeljano in ustrezno
vzdržuje:
– sistem kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 in
– sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001;
– da priloži odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje proizvodnje oziroma
prometa z nevarnimi kemikalijami ter o vpisu
v seznam pravnih in ﬁzičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami;
– da za vsa sredstva, ki so ponujena
priloži:
– originalna potrdila za uporabo izdelkov v slovenskem jeziku in
– varnostne liste za vse ponujene izdelke, ki spadajo med nevarne kemikalije,
prav tako v slovenskem jeziku;
– da na zahtevo naročnika brezplačno
dostaviti zadostne količine vzorcev ponujenih sredstev;
– da bo svetovalec za kemikalije, ki ga
bo določil in izbral ponudnik 2 krat letno izvedel brezplačno strokovno usposabljanje
– teoretično in praktično, za vse delavce
naročnika, ki so uporabniki kemikalij;
– da bo ponudil, montiral, kontroliral in
servisiral pripadajočo dozirno tehniko za doziranje sredstev brezplačno;
– da ima veljavne pogodbe sklenjene z
družbo za ravnanje z odpadno embalažo,

Stran

Stran

3676 /

Št.

50 / 20. 5. 2005

– da izpolni in podpiše lastno izjavo o
sklenjenih 3 tovrstnih pogodbah z bolnišnicami v Sloveniji ali v drugih državah EU iz
navedbo le-teh in s potrdilom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji ponudnika oziroma potrdilo pristojnega davčnega
urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence kolikor je za opravljanje
dejavnosti potrebno posebno dovoljenje;
– izjava, da ni v kazenskem postopku
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– originalno potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni, likvidacijski postopek;
– originalno potrdilo, da ima poravnane
davke in prispevke, in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle od
dneva dviga potrdila, ki ga izda pristojni
davčni urad;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve;
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o roku sukcesivne dostave blaga
v 24 urah od prejema naročila DDP bolnišnica razloženo in da brezplačno odpelje
vso odpadno embalažo v skladu s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo;
– izjava o zagotovitvi 100% razpisanih
vrst blaga in količin sklopa oziroma sklopov
na katere se prijavlja;
– izjava o ﬁksnosti cen (cene morajo biti
ﬁksne eno leto od datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe;
– veljavna certiﬁkata za oba vpeljana sistema (po ISO 9001:2000 in ISO 14001) s
katerima mora ponudnik dokazati, da ima
vpeljano in ustrezno vzdržuje:
– sistem kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 in
– sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001;
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje proizvodnje oziroma prometa z
nevarnimi kemikalijami, ter vpisu v seznam
pravnih in ﬁzičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami.
Za vsa sredstva, ki so ponujena, priložiti:
– originalna potrdila za uporabo izdelkov v slovenskem jeziku in
– varnostne liste za vse ponujene izdelke, ki spadajo med nevarne kemikalije, prav tako v slovenskem
jeziku;
– izjava, da bo na zahtevo naročnika
brezplačno dostavil zadostne količine vzorcev ponujenih sredstev;
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– izjava, da bo svetovalec za kemikalije,
ki ga bo določil in izbral ponudnik 2 krat letno
izvedel brezplačno strokovno usposabljanje
– teoretično in praktično, za vse delavce naročnika, ki so uporabniki kemikalij;
– izjava, da bo ponudil, montiral, kontroliral in servisiral pripadajočo dozirno tehniko
za doziranje sredstev brezplačno;
– kopije veljavne pogodbe sklenjene z
družbo za ravnanje z odpadno embalažo,
ki pomeni izpolnjevanje zakonskih obveznosti zavezanca (ponudnika izdelkov) na
področju ravnanja z embalažo, ki izhajajo
iz določil Pravilnika o ravnanju z embalažo
in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 104/00
in 12/02) in/ali kopijo veljavnega potrdila, ki
ga je izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo o vpisu v evidenco proizvajalcev,
uvoznikov in embalerjev in trgovcev, ki zagotavljajo ravnanje s svojo odpadno embalažo sami, če dobavitelj sam ravna z odpadno embalažo, ki izhaja iz določil Pravilnika o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Ur. l. RS, št. 104/00 in 12/02).
Dodatne zahteve, naročnika glede kakovosti izdelkov (ki se nanašajo na posamezne sklope):
1. I. sklop: pralna sredstva za pralnico:
– izjavo o zahtevah glede na določila
RAL GZ 992/2, da bo dobavljal sredstva v
skladu z zahtevami, ki so predpisane v kakovostnih zagotovilih RAL GZ 992 in se nanašajo na RKI smernice (nemške smernice
za higieno v bolnišnicah in preprečevanje
okužb);
– izjava, da bo z naročnikom kakovostno
in uspešno sodeloval v projektu znižanja
stroškov energije in zmanjšanja porabe in
onesnaževanja odpadne tehnološke vode
iz pralnice;
– izjava in dokazilo s katerima se dokazuje in zagotavlja, da je pri ponudniku redno
zaposlena strokovna oseba, ki bo izvajala
na zahtevo naročnika brezplačni higienski
nadzor pralnih postopkov po zahtevah določil RAL GZ 992/2;
– izjava ponudnika, da bo izvajal kakovostni tehnični in tehnološki servis postopkov pranja in dozirne tehnike in da bo v
primeru okvare zagotovil odzivni čas servisiranja 2 uri in odpravo napak najkasneje
v 12 urah;
– izjava, da bo izbrani pooblaščenec ponudnika za higieno v pralnici po RAL GZ
992/2 na zahtevo pralnice ponujal in izvajal
brezplačno strokovno uvajanje higienskih
zahtev po določilih RAL GZ 992. Priložiti
mora veljavno tudi spričevalo pooblaščenca
za higieno v pralnici po RAL GZ 992/2;
– izjava o sklenjenih 5 tovrstnih pogodbah s pralnicami, ki perejo bolnišnično perilo
v Sloveniji in/ali ostalih državah EU, z najmanj enakimi količinami iz našega razpisanega sklopa, v zadnjih treh letih z navedbo
le-teh. Dokazila o sklenjenih pogodbah v
Sloveniji morajo biti v obliki potrdila;
– izjava in dokazilo, da je uvedel postopke pranja perila po RAL GZ 992/2 vsaj
za eno pralnico v Sloveniji ali v drugih državah EU.
II. sklop: sredstva za higieno v velikih
kuhinjah:
– izjava, da bo izvajal kakovostni tehnični
in tehnološki servis postopkov pomivanja
posode in dozirne tehnike in da bo v primeru
okvare zagotovil odzivni čas servisiranja 2
uri in odpravo napak najkasneje v 12 urah;
– izjava, da dozirne naprave na pomivalnih strojih omogočajo spremljanje parame-

trov delovanja pomivalnega stroja in dozirnih sistemov v smislu zagotavljanja higiene
po sistemu HACCP;
– izjava, da je usposobljen za svetovanje
na področju čiščenja pri uvajanju HACCP
sistema in izdela plan čiščenja za celotni
objekt in po posameznih prostorih;
– izjava in dokazilo, s katerima dokazuje
in zagotavlja, da je pri ponudniku redno zaposlena strokovno ustrezno usposobljena
oseba, ki bo izvajala brezplačni nadzor pomivalnih postopkov in higiene v kuhinji po
sistemu HACCP;
– izjava o sklenjenih 5 tovrstnih pogodbah s 5 primerljivimi kuhinjami v Sloveniji
in/ali ostalih državah EU, v zadnjih treh letih
z navedbo le-teh skupaj s potrdili.
III. sklop: objektna higiena:
– izjava, da bo montiral in servisiral dozirno tehniko za čistilna sredstva in da bo v
primeru okvare zagotovil odzivni čas servisiranja 3 ure in odpravo napak najkasneje
v 12 urah;
– izjava in dokazilo, da ima stalno zaposleno ustrezno usposobljeno strokovno osebo, ki bo brezplačno svetovala naročniku pri
uporabi čistilnih sredstev in pripomočkov za
čiščenje na področju objektne higiene;
– izjava o sklenjenih 3 tovrstnih pogodbah bolnišnicami v Sloveniji in/ali ostalih državah EU, z najmanj enakimi količinami iz
našega razpisanega sklopa, v zadnjih treh
letih z navedbo le-teh skupaj s potrdili.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 6. 2005, cena:
4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti z dokazilom
plačila (virman) na transakcijski račun št.
01100-6030278282, dokazilo o plačilu poslati po faksu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 18. 8. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-13322/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kočevje d.o.o., kontaktna oseba:
Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/895-12-60, faks 01/895-16-97.
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
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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: 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: nakup komunalnega vozila
za odvoz odpadkov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup komunalnega vozila za odvoz odpadkov za potrebe naročnika Komunale
Kočevje d.o.o. Skupna dovoljena masa
vozila je do 15.000 kg, nosilnost vozila je
vsaj 5.000 kg, z medosno razdaljo šasije
od 3.200 do 3.600 mm. Naročnik oddaja
javno naročilo v celoti (podvozje in nadgradnja). Ocenjena vrednost naročila je
21 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Komunala Kočevje d.o.o.,
Tesarska 10, 1330 Kočevje.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.45.11-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
enega komunalnega vozila za odvoz odpadkov. Skupna dovoljena masa do 15.000 kg,
medosna razdalja šasije od 3.200 do 3.600
mm, nosilnost vsaj 5.000 kg. Volumen nadgradnje minimalno 12 (+1,5) m3, volumen
korita ca. 1,5 m3. Tehnični opis vozila je v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 7. 2005, konec 30. 9.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe ni
zahtevana. Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v skladu s pogodbenimi določili.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora predložiti pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN-1-UPB1. Ponujeno vozilo mora zadostiti vsem zahtevam naročnika in veljavnim
predpisom in standardom, ki veljajo v RS za
komunalna vozila za odvoz odpadkov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za to po posebnih predpisih tako
dovoljenje potrebno,

– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P in potrdilo
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja in potrdilo poslovne banke,
– da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je sposoben dobaviti vozilo, ki je
predmet javnega naročila,
– da ponujeno vozilo ustreza vsem predpisom in standardom v RS, ki veljajo za komunalna vozila za odvoz odpadkov,
– da lahko zadosti zahevam naročnika
glede tehničnih lastnosti vozila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji,
– zagotavljanje rednega servisiranja v
času garancijskega roka,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– reference,
– plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-03/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 6. 2005, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, številka 02083-0053787157, sklic
na številko 18-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 6. 2005, do 11.
ure, kolikor je ponudba poslana po pošti,
šteje za pravočasno, če prispe na naslov
vodje javnega naročila do navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.

Št.

50 / 20. 5. 2005 /

Stran

3677

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2005
ob 14. uri, Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2005.
Komunala Kočevje d.o.o.
Ob-13423/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Železniki, kontaktna oseba:
Franc Rant, Otoki 13, 4228 Železniki, Slovenija, tel. 04/500-20-00, faks 04/500-20-17,
elektronska pošta: OS.Zelezniki@Siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Osnovna šola Železniki,
kontaktna oseba: Primož Šmid, Otoki 13,
4228 Železniki, Slovenija, tel. 04/500-20-13,
faks 04/500-20-17, elektronska pošta: Primoz.Smid@guest.Arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambni artikli za potrebe šolske prehrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Osnovna šola Železniki, Otoki 13, 4228
Železniki;
– Podružnica Dražgoše, Dražgoše 35,
4228 Železniki;
– Podružnica Selca, Selca 95, 4227
Selca.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1
2) Kratek opis: kruh in pekovski izdelki.
3) Obseg ali količina: 5,500.000 SIT.
Sklop št.: 2
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 5,500.000 SIT.
Sklop št.: 3
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 4,000.000 SIT.
Sklop št.: 4
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: 2,500.000 SIT.
Sklop št.: 5
2) Kratek opis: zamrznjene in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: 700.000 SIT.
Sklop št.: 6
2) Kratek opis: testenine in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: 500.000 SIT.
Sklop št.: 7
2) Kratek opis: sirupi in sadni sokovi.
3) Obseg ali količina: 2,200.000 SIT.
Sklop št.: 8
2) Kratek opis: ostalo prehrambno
blago.
3) Obseg ali količina: 4,100.000 SIT.
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:
25,000.000 SIT.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 31. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v vrednosti 5% od vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
oziroma 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni predvidena.
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: zahteve opredeljuje razpisna
dokumentacija.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: zahteve opredeljuje razpisna
dokumentacija.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – do 40 točk,
– celovitost ponudbe v posameznem
sklopu – do 20 točk,
– boljši plačilni pogoji – do 10 točk,
– dodatne ugodnosti – do 20 točk,
– reference – do 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 6. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun šole številka
01346-6030688178.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ob 12.30, Osnovna šola Železniki, Otoki 13,
4228 Železniki, soba št. 102.
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: 11. 5. 2005.
Osnovna šola Železniki
Ob-13514/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, kontaktni osebi:
Andrej Resnik, tel. 01/242-10-03, g. Sterle,
Arnes, tel. 01/479-88-77, Cesta 27. aprila
31, p.p. 4262, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-10-05, faks 01/242-10-10, elektronska pošta: studentski.domovi@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.
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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.1.2) 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: stikala 2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava 65 Ethernet L2 stikal ter vzdrževanje opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Študentski domovi v
Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 65 Ethernet L2 stikal in vzdrževanje ponujene
opreme.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija ponudbe mora biti veljavna
do 31. 8. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dobave je največ 30 delovnih
dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 8.
2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila minimalno 60 dni od izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena 80 točk,
2. reference 10 točk,
3. rok plačila 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: stikala 2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 6. 2005 do 12.
ure.
Cena: 10.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: zainteresirani ponudniki nakažejo navedeni znesek na podračun pri UJP 01100-6030631071.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2005.
Čas: naročnik bo upošteval ponudbe, ki
bodo prispele na njegov naslov do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: lastniki ali pooblaščene
osebe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje bo 8. 6. 2005 ob 10. uri, Študentski
domovi v Ljubljani, Dom III – sejna soba,
2. nadstropje, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 589/2005
Ob-13621/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik, kontaktna oseba: Stane Jamnik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik,
Slovenija, tel. ++386/1/831-74-44, faks
++386/1/831-76-66, elektronska pošta:
zuim@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo živil,
št. 02/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava živil,
in sicer po sklopih, navedenih v prilogi
B. Podrobnejši opisi in količine artiklov, ki
so predmet javnega razpisa, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
1241 Kamnik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: kruh in pekarsko pecivo.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: testenine in hitro zamrznjene jedi.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: goveje, telečje in svinjsko
meso ter izdelki iz mesa.
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3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sveže sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sokovi, brezalkoholne pijače in mineralne vode.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 7.1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava in
sadje.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 7.2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: konzervirana zelenjava
in sadje.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 7.3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zamrznjene in sveže
ribe.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: perutninsko in puranje
meso, izdelki iz mesa ter jajca.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: olje in izdelki iz olja, sladkor, kava, riž.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno blago.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
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, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 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; podatki o ﬁnančnem stanju: BON-1/P
in potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti; samostojni podjetniki: davčna odločba in potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. ﬁnančno stanje.
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: 02/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 6. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6030689368,
sklicna številka: 299 90, za nakazila iz tujine
pa še naslednji podatki: BS Ljubljana, IBAN:
SI56011006030689368, SWIFT: LJBASI2X,
od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
delovnik med 11. in 13. uro. 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: 20. 6. 2005 do 13.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ob 14. uri; Zavod za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik
(sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo z
izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo
za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.
Tuji ponudniki predložijo pod točkama
III.2.1.1) in III.2.1.2) navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo
vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo,
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik
Ob-13627/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janja Špiler,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-275, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža notranje opreme za
Glasbeno šolo Krško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Glasbena šola Krško.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36 15 00 00-7.
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: dobava
in montaža celotne notranje opreme po etažah za Glasbeno šolo Krško.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT;
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe;
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po prejemu mesečnih računov
oziroma situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo vseh družbenikov.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika;
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da je bil ponudnik v zadnjih 3 letih vsaj
trikrat pozitivno ocenjen kot dobavitelj opreme podobne razpisani za osnovne in srednje šole v vrednosti najmanj 30 mio SIT;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za pravosodje) ter izjava ponudnika;
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazec BON1/P
oziroma BON 2).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam dobav s področja notranje
opreme v zadnjih treh letih, vključno z zahtevanimi obrazci;
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika;
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2005
ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba "D".
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Janja Špiler, tel. 07/49-81-275.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Občina Krško
Ob-13633/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod za šport, kontaktna oseba: Stojan
Skubin, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/330-20-20, faks 330-20-25,
elektronska pošta: stojan.skubin@sz-ng.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Edil Inženiring d.o.o., Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/333-03-50, 041/634-494,
faks 05/30-25-400, elektronska pošta: Em_
edil.inzeniring@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Edil Inženiring d.o.o., Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/333-03-50, 041/634-494,
faks 05/30-25-400, elektronska pošta: Em_
edil.inzeniring@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod za šport, kontaktna oseba: Stojan Skubin, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-20-20, faks 330-20-25,
elektronska pošta: stojan.skubin@sz-ng.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.

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: UMTNG/05-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in polaganje umetne trave tretje
generacije na igrišču v športnem parku
v Novi Gorici.
Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave
ali izvedbe: Športni park v Novi Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nogometno igrišče v športnem parku v Novi
Gorici.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 27. 6. 2005 in/ali konec
1. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla, bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
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: ponudnikovi prihodki v preteklem
letu morajo biti enaki 1.5 kratniku vrednosti
ponudbene vrednosti ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po ZJN-1-UPB1 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 oziroma
bilanca stanja za leto 2004.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: UMTNG/O5-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2005.
Cena: 5.000 SIT, valuta: pred dvigom
dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na podračun pri
UJP št. 01284-6030721480.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na sedežu podjetja Edil inženiring d.o.o.,
Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan med 9. in 10. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005, do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2005
ob 13.15, sejna soba Javnega zavoda za
šport Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova
Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Javni zavod za šport

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Gabrovka,
1274 Gabrovka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2. 7. 2005 in/ali konec
30. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti izstavljena v skladu z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izda v skladu z
vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo izbrani ponudnik moral izstaviti ob primopredaji
opreme. Izjava se izda v skladu z vzorcem
garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa;
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, oziroma, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem, ali
pa ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodba ali upravna odločba s katero bi bilo
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi;
– originalno potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi take kazenske dejavnosti ni bil pravočasno obsojen
– lastna izjava pod moralno in kazensko
odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazec BON-1 in BON-2; potrdila
o plačilni sposobnosti pri vseh bankah, pri
katerih ima odprte transakcijske račune, o
boniteti in plačilni disciplini in sposobnosti
ponudnika v zadnjih 6 mesecih;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS
o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno
leto 2003 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS); potrdila pri vseh ponudnikovih

Ob-13637/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uadno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., kontaktna oseba: Matej Kovačič, vodja sektorja javna higiena, Savska cesta 34, 1230
Domžale, Slovenija, tel. 01/72-95-440, faks
01/729-54-50.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 03/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tovorno vozilo za pobiranje in odvoz odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Domžale, Savska 34,
1230 Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da v preteklih treh letih pred oddajo
ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,

– da je ponudnik ekonomsko-ﬁnančno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi – 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:
1. ponudbena vrednost,
2. izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev,
3. garancija,
4. plačilni pogoji.
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: JR 03/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 15.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 6. 2005 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005 ali 6 mesecev od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2005
ob 10. uri; sedež družbe, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-13684/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Litija, kontaktna oseba: Igorij Parkel, Jerebova 14, 1270 Litija, Slovenija, tel.
01/896-34-24, faks 01/896-34-60, elektronska pošta: Obcina.litija@gov.si, internetni
naslov: www.litija.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Liz-Inženiring, d.d., kontaktna oseba: Brigita Spitzer, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-60,
faks 01/234-40-50, elektronska pošta: brigita.spitzer@liz-inzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Liz-Inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Brigita Spitzer, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-60, faks
01/234-40-50, elektronska pošta: brigita.spitzer@liz-inzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Liz-Inženiring, d.d., kontaktna oseba: Brigita Spitzer,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-40-60, faks 01/234-40-50, elektronska pošta: brigita.spitzer@liz-inzeniring.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja notranje opreme na
OŠ Gabrovka.
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bankah o stanju na transakcijskih računih za
zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb,
ter podatke o morebitnih blokadah le-teh;
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših opravljenih dobav in montaž razpisane opreme v zadnjih
treh letih;
– seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti in
za vodjo razpisanih del s seznamom vodenja del na sorodnih objektih v zadnjih
treh letih;
– ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali v
skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi zmogljivostmi (pogoj je najmanj
trije ustrezni strokovnjaki), kar dokazuje s
pogodbami o zaposlitvi, z ustreznimi izjavami za dobavo in montažo razpisane opreme v zadnjih treh letih najmanj na petih
objektih v vrednosti posameznega dela nad
30,000.000 SIT in sodelovanjem vodje razpisanih del pri dobavi in montaži razpisane
opreme v zadnjih treh letih na najmanj petih
objektih v vrednosti posameznega dela nad
30,000.000 SIT (z DDV);
– ponudnik mora ponudbi priložiti terminski plan izvedbe del, prospektni material iz
katerega je nedvoumno razvidno, katera
oprema je predmet ponudbe del, certiﬁkate
za ponujeno standardizirano opremo;
– naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo
med ponudbami, ki bodo izpolnjevale vse
pogoje iz razpisne dokumentacije. Variantnih ponudb pri ocenjevanju ne bo upošteval.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 6. 2005 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije; na TRR Liz Inženiring, d.d., številka: 19100-0010023743
SZ KB, d.d., s pripisom: Oprema OŠ Gabrovka.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na Liz-Inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, ob predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 6. 2005 do 11.
ure; v tajništvu, Liz-Inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, soba 404.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega roka za
sprejemanje ponudb (od 17. 6. 2005).
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki so oddali ponudbo, s pisnim pooblastilom podjetja
katerega zastopajo.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 6. 2005
ob 12. uri; Liz-Inženiring, d.d., tajništvo –
soba 404, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 5. 2005.
Občina Litija
Ob-13736/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovod-kanalizacija,
javno
podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Simon Kač, univ.
dipl. inž. vod. in kom. inž., Lava 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-360, elektronska pošta: Vodovodkanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov:
www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Marko
Planinšek, univ. dipl. inž. gradb., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-313,
faks 03/42-50-310.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., tajništvo, Lava 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-313, faks
03/42-50-310.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vodovodkanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-313.
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: JNGD05/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava vodovodnega in kanalizacijskega materiala.
Predmet razpisa je nabava vodovodnega
in kanalizacijskega materiala. Blago je razdeljeno v sedem sklopov, in sicer:
– sklop A: cevi,
– sklop B: spojke,
– sklop C: zasuni in ventili,
– sklop C: hišni priključki,
– sklop D: vodomeri,
– sklop E: reparaturne objemke,
– sklop F: armature.
Ponudnik mora v svoji prijavi za vsako
vrsto materiala navesti proizvajalca in priložiti certiﬁkat o skladnosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje.
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: obseg
zahtevanega blaga je razviden iz seznama
materiala, ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

1. veljavna registracija dejavnosti;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
3. izjava kandidata dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da za opravljanje dejavnosti ni potrebno posebno dovoljenje na podlagi posebnega zakona;
4. potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. izjava kandidata dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
6. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
7. izjava kandidata, da poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
8. potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem,…
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo davčnega organa, da je kandidat poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež;
2. podatki o boniteti poslovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izpolnjen seznam materiala, kjer je
potrebno za vsak sklop na katerega se prijava nanaša za vsako postavko s seznama
materiala navesti proizvajalca zahtevanega
materiala;
2. za ves material s seznama materiala priloženi original prospekti in dokazila
o certiﬁkacijskem sistemu ISO – šteje tudi
oznaka o certiﬁkaciji v originalnem katalogu;
(pod zaporedno številko 16 razpisne dokumentacije).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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 9. 6. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT (v ceni je vključen DDV) je
potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod–kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.:
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 6. 2005 do 11.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 20. 6. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave opreme, ki
je predmet javnega razpisa iz vseh sklopov,
je Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Vodovodna 93 A, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.60.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.30.00-5.
2) Kratek opis: sklop 1 – osebni računalniki; podrobnejši opis predmeta naročila
je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.33.00-8.
2) Kratek opis: sklop 2 – prenosni računalniki; podrobnejši opis predmeta naročila
je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
2) Kratek opis: sklop 3 – strežniki; podrobnejši opis predmeta naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.31-9.
2) Kratek opis: sklop 4 – tiskalniki; podrobnejši opis predmeta naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.42.20.00-7.
2) Kratek opis: sklop 5 – omrežna oprema; podrobnejši opis predmeta naročila je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.21.00-4.
2) Kratek opis: sklop 6 – LCD projektorji;
podrobnejši opis predmeta naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Ob-13738/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Živilska šola Maribor, kontaktna oseba:
Branka Božič, Park mladih 3, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/331-34-32, faks
02/331-30-48, elektronska pošta: zivilskasola.mb@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Živilska šola Maribor.
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: prehrambeno blago po sklopih:
– mleko in mlečni izdelki,
– zelenjava in sadje,
– moka in testenine,
– zmrznjeni prehrambeni izdelki,
– slaščičarske surovine in dodatki,
– sladki izdelki – čokolade, napolitanke,
bonboni in drugo,
– pijače,
– ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2005 konec 15. 8.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dnevni rok plačila, avansi niso možni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija dejavnosti pri pristojnem
organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
3. dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil obsojen;
4. ekonomsko-ﬁnančna sposobnost;
5. razpolaganje z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča ali drugega organa o
registraciji dejavnosti,
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in lastna izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da ponudnik izpolnjuje
pogoje in načela sistema HACCP.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT (DDV vključen).
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun pri UJP Maribor, št.:
01100-6030702366.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenščina.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2005
ob 12. uri v prostorih Živilske šole Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: okvirni datum
odločitve o oddaji javnega naročila 28. 6.
2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Živilska šola Maribor
Št. 1714-03-430-50/2005/3 Ob-13758/05
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 informacijske opreme, št. 430-50/2005.
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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: predmet javnega razpisa je dobava informacijske
opreme, in sicer obsega naslednje sklope:
– sklop 1: osebni računalniki,
– sklop 2: prenosni računalniki,
– sklop 3: strežniki,
– sklop 4: tiskalniki,
– sklop 5: omrežna oprema,
– sklop 6: LCD projektor.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe; izjava banke, da bo ponudniku v zvezi s predmetnim javnim naročilom izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku; bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti; bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi opreme.
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 oziroma za
samostojne podjetnike: davčna napoved in
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu); poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o kadrih, tehnična
speciﬁkacija, tehnična dokumentacija, izpis
iz Microsoft Windows catalog z označeno
ponujeno opremo in izpis iz Microsoft Windows server catalog z označeno ponujeno
opremo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2005 047-012901 z dne 13. 5.
2005.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-50/2005
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2005.
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Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43005005, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku, in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega morajo biti jasno razvidni
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 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 po-

nudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2005
ob 12. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: da; Schengenski izvedbeni načrt
– PSF0515.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik
sedež, oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne
zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno
dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo,
overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico), ali pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava, podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, šteje za izjavo,
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije

Št. 404-08-185/2005-2
Ob-13759/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za
pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,

tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot pri I.2.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 148/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup sredstev vojaške policije.

Sklop Predmet

ME

Količina

1

Ročni detektor kovine

kos

3

2

Ogledalo, teleskopsko z lastnim izvorom svetlobe

kos

3

3

Ogledalo za pregled podvozja vozil, veliko

kos

1

4

Komplet ročnega, večnamenskega, antimagnetnega orodja

kpl

2

5

Elektronski stetoskop

kos

2

6

Čelada, motoristična z vizirjem

kos

3

7

Komplet kablov in karabinov za odpiranje vozil in prostorov

kpl

1

8

Oprema za zavarovanje prometne nesreče

kpl

3

9

Profesionalni alkometer

kos

3

10

Pupilometer

kpl

10

11

Zaščitna sredstva za varovano osebo

kos

5

12

Zaščitna sredstva za varnostnike

kos

26

13

Rentgen za pregled prtljage (potovalnih torb, kovčkov, paketov)
z montažo

kpl

1

14

Sredstvo za prisilno zaustavljanje vozil

kpl

16
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Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ul. b.š., Ljubljana – Šentvid.
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: glej točko II.1.6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklepala za enkratni nakup, ponudbe morajo biti veljavne
do realizacije posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske
družbe) – fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetja ali druge ustrezne evidence,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) – overjeno potrdilo, da
so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu z 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 90 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu z 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben.
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe);
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON–1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik posameznik);

cija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 27. 6. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2005
ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
ﬁnančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost,
skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi
za ugotavljanje kakovosti) za kakovostno
realizacijo predmeta javnega naročila (dokazilo: podpisana izjava o zagotavljanju pogojev in tehnične ter kadrovske ustreznosti
glede na zahteve naročnika),
– da ponujeno blago ustreza tehničnim
in ostalim zahtevam naročnika, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije (dokazilo:
podpisana izjava o zagotavljanju pogojev in
tehnične ter kadrovske ustreznosti glede na
zahteve naročnika),
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima izpolnjeno prijavo na pozicije,
– da ima priložene tehnične speciﬁkacije
po posameznih ponujenih pozicijah,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo – cene,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-185/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vljučno 24. 6. 2005,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 148/2005-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumenta-
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-000,
faks 03/42-33-757, elektronska pošta: info@sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SB Celje, kontaktna oseba:
Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 7, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-042, faks
03/42-33-753, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SB Celje,
kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 7, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-33-042.
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: dobava materiala za potrebe hrbtenične kirurgije, št. 3/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala za potrebe hrbtenične
kirurgije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: material za potrebe približno 150 večjih operativnih hrbteničnih intervencij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije, če bo skupna vrednost
naročila presegala 25 milijonov SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
mora nuditi 60-dnevni rok plačila.
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:
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1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. 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;
6. da ni dal zavajajočih in neresničnih
podatkov.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben
za izvedbo javnega naročila in da njegovi
transakcijski računi v preteklih šestih mesecih niso bili blokirani.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da bo dobavljen predmet javnega naročila nov in nerabljen ter da bo ustrezal
vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije;
9. da nudi 60-dnevni plačilni rok po izstavitvi računa;
10. da se zavezuje, da so dobavljeni artikli označeni z oznako CE in da imajo certiﬁkat CE in da bo dobavljen predmet javnega
naročila ustrezal vsem standardom in atestom, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU;
11. da se zavezuje zagotavljati celoten
spekter izbranega blaga (najmanj 2 kosa
vsakega posameznega artikla) v komisijskem skladišču naročnika, in sicer tako, da
bo pravočasno dopolnjeval material po obvestilu naročnika, najkasneje pa v 48 urah
od obvestila naročnika, da so zaloge v komisijskem skladišču pošle. Sukcesivne dostave blaga se dostavljajo franco Splošna
bolnišnica Celje – komisijsko skladišče, razloženo;
12. da se zaveže, da eventualna sprememba kataloških številk ponujenega materiala ne bo vplivala na čas dobave implantantov;
13. da bo račun dostavil enkrat mesečno
in to na podlagi porabe za pretekli mesec;
14. da se zavezuje, da bo vse artikle, ki
jih naročnik ne bo porabil ali bo rok uporabe
krajši od šestih mesecev, na lastne stroške
odpeljal iz skladišča;
15. da bo za ponujene artikle dostavil prospektni material, ki se v skladu s
3. členom priloži predračunu;
16. da bo za ponujene artikle dostavil referenčne objave iz strokovne literature;
17. da se zaveže, da bodo imeli dostavljeni medicinski pripomočki rok trajanja praviloma najmanj dve leti od dneva dostave;
18. da se zaveže, da bo nudil v brezplačno uporabo pripadajoči instrumentarij za
posamezno vrsto materiala, s tem da vse
spremljajoče stroške krije sam;
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19. da se zaveže, da bo zagotavljal celovito servisiranje in obnavljanje instrumentarija, ki omogoča implantacijo oziroma uporabo ponujenih materialnih sredstev;
20. da se zaveže, da bo na zahtevo naročnika predložil vzorce blaga, da jih ta preizkusi;
21. da se zaveže, da bodo vsi funkcionalni deli posameznega artikla oziroma sklopa samo od istega proizvajalca;
22. da bo ob spremembi tehnologije,
skladno z razvojem in osvajanjem novih
tehnologij, zagotovil zamenjavo starih materialov in ponudil nove materiale po isti
ceni kot zamenjan material do ponovnega
letnega razpisa;
23. da nudi garancijo za predmet javnega naročila za obdobje najmanj 1 leta;
24. da zagotavlja ustrezen transport za
ponujen material ter da bo na svoje stroške
odpeljal vso transportno embalažo;
25. da je ponudnik v zadnjih treh letih
pred objavo javnega razpisa sam ali v sodelovanju s podizvajalci dobavljal vsaj petim
kupcem v Sloveniji ali Evropi material s podobnimi speciﬁkacijami (reference).
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: 16. 6. 2005, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in
po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 6. 2005, do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2005
ob 10. uri, sejna soba kirurgije SB Celje,
Oblakova ulica 5.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-13789/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zdravje RS, kontaktna oseba: Mateja Trtnik, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-76-00, faks 01/241-76-04,
elektronska pošta: mateja.trtnik@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.si/mz/mzsplet.nsf.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rokavice in igle (ponovitev sklopov: rokavice kirurške, lateks, ginekološke, brizgalke, kanile venozne, mandreni).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: različne lokacije, razvidne
iz razpisne dokumentacije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: rokavice kirurške, lateks,
ginekološke.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: brizgalke I.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: brizgalke II.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: brizgalke III.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: brizgalke IV.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: brizgalke V.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: brizgalke VI.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: kanile venozne, mandreni.
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: orientacijske količine, razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene 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 ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija dejavnosti,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– nekaznovanje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registracji,
– potrdilo o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov,
– potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-26960/04 z dne 8. 10.
2004.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-30680/04 z dne 12. 11. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 6. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 7. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: splošna razpisana dokumentacija je objavljena na spletni
strani Ministrstva za zdravje, opis predmeta
naročila (tehnično speciﬁkacijo in bazo artiklov) pa udeleženci pridobijo na naslovu Ministrstva za zdravje ali po pošti, na podlagi
posredovanega obrazca iz splošne razpisne
dokumentacije (zahtevek za dvig razpisne
dokumentacije)!
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za zdravje

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: 20. 6. 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: 21. 6. 2005
ob 10. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: da; Schengenski izvedbeni načrt;
PSF0411.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Št. 1714-09-430-47/2005/2 Ob-13794/05
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
centralnega računalnika za sekundarno lokacijo, št. 430-47/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava centralnega računalnika za sekundarno lokacijo
z možnostjo začasnega aktiviranja dodatnega procesorja brez prekinitve delovanja, za potrebe prenosa delovne obremenitve v primeru izpada primarnega
sistema in za testiranje (Capacity backup
upgrade – CBU). Podrobnejši opis in količina opreme, ki je predmet javnega razpisa,
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za notranje
zadeve – Policija, Štefanova 2, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.10.00 -1.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: centralni računalnik za sekundarno lokacijo z
možnostjo začasnega aktiviranja dodatnega
procesorja brez prekinitve delovanja – CBU
– 1 sistem. Natančnejša določila so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
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; samostojni podjetniki: davčna napoved ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu;
poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnični opis, seznam strokovno usposobljenega kadra za vzdrževanje
opreme, dokazila o strokovni usposobljenosti navedenih delavcev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-47/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 6. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43004705, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen dni,
ko državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi
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Št. 1714-06-430-75/2005/1 Ob-13900/05
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, Policija, 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: Ve-
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ronika 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 birotehnične opreme, št. 430-75/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava in
vzdrževanje birotehnične opreme (fotokopirni stroji, barvni tiskalnik – fotokopirni stroj).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije notranjih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in policijskih
uprav na območju celotne države.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.00.00-6.
2) Kratek opis: dobava fotokopirnih strojev in vzdrževanje v času garancijskega
roka.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Javni razpis se za vzdrževanje izvaja za
obdobje dveh let.
Sklop št. 2:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV) glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.00.00-6.
2) Kratek opis: dobava barvnega tiskalnika – fotokopirnega stroja.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.00.00-6.
3) Obseg ali količina obseg in količina sta
navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in količina opreme ter vzdrževanje opreme,
ki je predmet javnega razpisa, sta navedena v razpisni dokumentaciji. Javni razpis se
za vzdrževanje opreme izvaja za obdobje
dveh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke, da bo ponudniku izdala bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi oziroma
za vzdrževanje birotehnične opreme, ki je
izstavljen mesečno.
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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: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina ponudnikov predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, obrtno dovoljenje – če je
potrebno, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti oziroma za
samostojne podjetnike: davčna napoved in
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu), potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek (za samostojne podjetnike: potrdila, da so še vpisani v vpisnik
podjetnikov posameznikov), potrdilo, da je
ponudnik 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:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
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: 430-75/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43007505, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, Ljubljana,
IBAN SI 56011006370171132, Swift code
BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega
roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku, in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega morajo biti jasno razvidni
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 6. 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 začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 6. 2005
ob 11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik
sedež, oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne
zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno
dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo,
overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico), ali pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava, podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, šteje za izjavo,
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-13902/05
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
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: dobava in montaža tehnološke in pohištvene opreme ter priprava
prostorov (gradbena, obrtniška in instalacijska dela z vgradno opremo) za izvedbo 1.
faze adaptacije Centralne kuhinje (pomivalnica posode) v Kliničnem centru Ljubljana.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža tehnološke in po-
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hištvene opreme ter priprava prostorov
(gradbena, obrtniška in instalacijska dela
z vgradno opremo) za izvedbo 1. faze
adaptacije Centralne kuhinje (pomivalnica posode) v Kliničnem centru Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža tehnološke in pohištvene opreme ter priprava prostorov (gradbena, obrtniška in instalacijska dela z vgradno opremo) za izvedbo 1. faze adaptacije Centralne
kuhinje (pomivalnica posode) v Kliničnem
centru Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila;
začetek 4. 8. 2005 in/ali konec 4. 1. 2006.
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.
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, prvi odstavek, točki 1 in 3
ter četrti odstavek točke 1, 2 in 5 – ZJN-1UPB1; dokazilo pod 5. točko mora dokazati, da je zagotovljen servis za ponujeno
tehnološko opremo kuhinje, 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;
– originalno potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi ponudnika v bonitetni razred; z
izjavo banke, da bo ponudniku v primeru,
če bo izbran za izvedbo javnega naročila,
predvidoma brez zadržkov izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– 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 morajo biti navedene:
– za opremo: vsaj ena ali več dobav in
montaž tehnološke opreme za obrat kuhinje
v zadnjih 3 letih, katere skupna vrednost je
najmanj v vrednosti ponujene opreme za
predmetno javno naročilo,
– za GOI dela: eno ali več zaključenih
GOI del, katerih skupna vrednost je najmanj
v vrednosti ponujenih GOI del, od katerih je
bilo najmanj eno izvedeno pod pogoji v de-

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isto kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 75/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup zastav: zunanje zastave, zastave
za na vozila, zastave za notranje prostore, namizne zastave s podstavkom, drog
za zastavo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave centralno
skladišče MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid, ICZR Ig, 212 Ig in centralno
skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Roje,
Ljubljana-Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
zastav: zunanje zastave 294 kosov, zastave
za na vozila 200 kosov, zastave za notranje prostore 389 kosov, namizne zastave s
podstavkom 1083 kosov, drog za zastavo
15 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidena sklenitev pogodbe julij 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od uradnega prejema računa na naročnikov
naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.

lujočem objektu primerljivimi z zahtevanimi
v razpisni dokumentaciji;
Potrdilo: za vsako dobavo ponudnik
predloži potrdilo kupca oziroma izjavo v
skladu z ZJN-1-UPB1.
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. 40-41 z dne
22. 4. 2005, Ob-11234/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2005 do 12.
ure; od ponedeljka do petka, od 9. do 12.
ure na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana.
Cena: 10.000 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: 28. 6. 2005 ali 43 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: 28. 6. 2005
ob 13. uri; srednja sejna soba, 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: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za zdravje
Ob-13904/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega
naročila: Marjeta Kordiš, tel. 041/471-23-40,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
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b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima v celoti izpolnjeno, žigosano in
podpisano ponudbo z vpisanimi cenami;
2. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
3. da ima podpisano in žigosano izjavo,
da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo;
4. da ima podpisano in žigosano izjavo o
veljavnosti ponudbe in roku plačila;
5. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
6. da ima priložene tehnične podatke in
vzorce, kjer se zahtevajo in iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika;
7. da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 85 točk,
2. rok dobave – 15 točk.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-141/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 6. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 75/2005-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno
št., št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 20. 6. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do eventuelne sklenitve posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2005
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Urad
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za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-204/2005-2

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) Opis: nakup kovinskega pohištva.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 181/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup kovinskega pohištva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije navedene v razpisni dokumentaciji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.11.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
kovinskega pohištva po sklopih:

Ob-13923/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_
narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, Kardeljeva ploščad 24,

Sklop

Opis blaga po sklopih
(dimenzije V x Š x G v mm)

Količina
(kos)

1.

Kovinska omara kartotečna dim 1350x780x620

5

2.

Kovinska omara garderobna dim 1800x300x500

40

3.

Kovinska pisarniška omara dvokrilna dim 1950x920x420

11

4.

Kovinska ognjevzdržna kartotečna omara dim 1350x420x620

5.

Skladiščni regal dim 3000x1000x700

6.

Kovinska garderobna omara – dvodelna dim 2300x1000x600

7.

Kovinske varnostne blagajne:

A

Kovinska varnostna blagajna dim 640x550x485 (not. dim
510x440x320)

6

B

Kovinska varnostna blagajna dim 810x550x485 (not. dim 680
x 440 x 320)

8

C

Kovinska varnostna blagajna dim 1160 x 550 x 485 (not. dim
1030x440x320):

3

D

Kovinska varnostna blagajna dim 1350x640x540 (not. dim
1220x530x375)

3

E

Kovinska varnostna blagajna dim 1500x640x540 (not. dim
1370x530x375)

2

F

Kovinska varnostna blagajna dim 1850x840x580 (not. dim
1720x730x415)

4

8.

Kovinska varnostna omara brez trezorja dim 1950x930x520

5

9.

Kovinske omarice za varovanje ključev

A

Kovinska omarica za varovanje ključev – število ključev 20

1

B

Kovinska omarica za varovanje ključev – število ključev 40

1

C

Kovinska omarica za varovanje ključev – število ključev 100

1

3
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1090
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidena sklenitev pogodbe julij
2005 – predvidene dobave: avgust, september 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik, ki se prijavlja, mora predložiti garancijo
za resnost ponudbe v višini 2% od vrednosti
ponudbe. Izbrani ponudnik pa bo moral priložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 2% od vrednosti pogodbe
(garancije v primeru, da bo vrednost pogodbe
presegala 30,000.000 SIT brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od uradnega prejema računa na naročnikov
naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1 za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetja ali druge ustrezne evidence;
1.2 za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): overjeno potrdilo, da so vpisani
v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
4. 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;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa;
4.2. za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki): overjeno potrdilo, da so še vpisani
v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice.
5. da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru
dvoma istovetnosti dokumenta z originalom
(za zgoraj navedene fotokopije), pozove ponudnika k predložitvi originala listine.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
fotokopija obrazca BON 1 in BON 2 skupaj, izdanih v letu 2005 ali
fotokopija BON –1/P izdanih v letu 2005
ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih v
letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
Dokazilo:
a) Originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto.
b) Originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt bančni račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. Ponudnik dokazuje usposobljenost za
izvedbo javnega naročila in v ta namen obvezno prilaga naslednje potrjene dokumente
in izjave:
– obrazec s podatki o ponudniku (Poglavje III.),
– ponudbo (Priloga št. 2), VII. Tehnične zahteve (Priloga št. 1), Priloga št. 3 – razdelilnik
po lokacijah,
– ocenjevalne preglednice (Priloga št. 4),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti
in potrditvi veljavnosti ponudbe in roka plačila
(Priloga št. 6),
– izjava o zadostnih teh. zmogljivostih (Priloga št. 7),
– izjava o ustreznosti ponujenih artiklov
(Priloga št. 8),
– vzorčna pogodba (Priloga št. 12).
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane priloge so obvezni sestavni del ponudbene dokumentacije. Kolikor ponudbi niso predloženi
zahtevani dokumenti o izpolnjevanju posameznega pogoja, se ponudba izloči.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
A) Skupna vrednost posameznega sklopa
kovinskega pohištva z vključenim DDV– utež
0,60;
B) Rok dobave kovinskega pohištva v dnevih po obojestransko podpisani pogodbi (ne
manj kot 20 dni) – utež 0,30;
C) Garancijski rok za posamezni sklop kovinskega pohištva (ne manj kot 12 in največ
24 mesecev) – utež 0,10.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2005 do 9. ure.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 181/2005-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred
tem je potrebno predložiti dokumentacijo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
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navedbo polnega naslova ponudnika, davčno št., št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: do 22. 6. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do eventualne sklenitve posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2005 ob
9. uri; Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-13925/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni
naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave,
kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Gregorčičeva 25A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka JN: 28/05 VV;
številka zadeve: 430-41/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pisarniške opreme
za poslovni objekt na Gregorčičevi 25 v
Ljubljani.

Stran

3692 /

Št.

50 / 20. 5. 2005

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Gregorčičeva 25.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in
montaža pisarniške opreme za poslovni objekt
na Gregorčičevi 25 v Ljubljani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan od
dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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; imeti
mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
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. proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanja ponudnika ne vodi izredna
uprava ali ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno
s predpisi države, v kateri ima sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
5. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati,
da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila;
6. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj tri istovrstne dobave in montaže
pisarniške opreme – v posamični vrednosti
posla najmanj 50,000.000 SIT z vključenim
davkom na dodano vrednost;
7. materiali, iz katerih je izdelana ponujena pisarniška oprema, morajo biti ekološko
ustrezni;
8. kakovost ponujene opreme mora biti
skladna z Merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave, ki so določena s sklepom Vlade Republike Slovenije
št. 361-00/2001-8 z dne 4. 11. 2004 in so
sestavni del tehničnega dela razpisne dokumentacije;
9. splošni garancijski rok za dobavljeno
in montirano opremo mora biti najmanj 24
mesecev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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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
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan v
kazensko evidenco;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o
ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01),
ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnem
oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. seznam treh izvedenih istovrstnih dobav
in montaž opreme vključno s tremi originalno
potrjenimi potrdili – izjavami na priloženih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo
potrjevati ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
2. podpisana in žigosana izjava ponudnika
opreme o ekološko ustreznih materialih;
3. podpisana in žigosana izjava ponudnika
o kakovosti ponujene opreme;
4. podpisana in žigosana izjava o dolžini
splošnega garancijskega roka.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer
je to mogoče):
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. splošni garancijski rok pisarniške opreme – do 2 točki (po 1 točka za vsako leto
daljši garancijski rok od zahtevanega, vendar
največ za 2 leti).
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 22. 6. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik med 9. in 11. uro,
s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000
SIT na številko računa: 01100-6300109972,
model 18, sklic: 15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 6. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 28. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2005
ob 9.30, Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave,
Gregorčičeva 25a, Ljubljana – sejna soba.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja v
pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-13926/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni
naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave,
kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Gregorčičeva 25A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 29/05 VV; številka zadeve: 430-42/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava in montaža opreme kuhinje za poslovni objekt na Gregorčičevi 25 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Gregorčičeva 25.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.50.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in
montaža opreme kuhinje za poslovni objekt na
Gregorčičevi 25 v Ljubljani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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:
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1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; imeti
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
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. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
5. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;
6. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro
izvedel najmanj tri istovrstne dobave in montaže opreme kuhinj – v posamični vrednosti
posla najmanj 35,000.000 SIT z vključenim
davkom na dodano vrednost;
7. ponujena oprema kuhinje mora ustrezati tehnološko ekološkim zahtevam;
8. splošni garancijski rok za dobavljeno in
montirano opremo kuhinje mora biti najmanj
36 mesecev.
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
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan v
kazensko evidenco;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo
o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in
64/01), ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnem oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam treh izvedenih istovrstnih dobav in montaž opreme vključno s tremi originalno potrjenimi potrdili – izjavami na priloženih obrazcih iz razpisne dokumentacije,
ki morajo potrjevati ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;

2. podpisana in žigosana izjava ponudnika opreme o tehnološki in ekološki ustreznosti;
3. podpisana in žigosana izjava o dolžini
splošnega garancijskega roka.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. splošni garancijski rok pisarniške opreme – do 2 točki (po 1 točka za vsako leto
daljši garancijski rok od zahtevanega, vendar največ za 2 leti).
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 22. 6. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik med 9. in 11. uro, s
predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000
SIT na številko računa: 01100-6300109972,
model 18, sklic: 15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 6. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 28. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2005
ob 13. uri, Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije,
nepremičnine in skupne službe državne
uprave, Gregorčičeva 25a, Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-14077/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Branka Abramović-Piasevoli, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-87, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: branka.abramovic@gov.si, internetni naslov: www.mszs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-B 405-14/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za izvajanje
praktičnega pouka v programih avtoremontne dejavnosti v strojnih šolah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Strojne šole, ki izvajajo programe avtoremontne dejavnosti na lokacijah
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v Škofji Loki, Novem mestu, Mariboru, Celju,
Novi Gorici, Velenju, Ljubljani in Ptuju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: vulkanizerstvo.
3) Obseg ali količina:
1. računalniško voden stroj za uravnoteženje koles ter kolesnih obročev (za osebna
in za lahka dostavna vozila): 4 kose,
2. stroj za demontažo in montažo avtomobilskih pnevmatik (za osebna in za lahka
dostavna vozila): 4 kose,
3. naprava za vroče vulkaniziranje zračnic in pnevmatik: 4 kose.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: dvigala (brez optike).
3) Obseg ali količina:
1. kanalsko dvigalo: 1 kos,
2. premično avtodvigalo – škarjasto:
1 kos,
3. premično enosteberno avtodvigalo:
1 kos.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: dvigala (z optiko).
3) Obseg ali količina:
1. naprava za merjenje in nastavitev geometrije podvozij-optika (za vse vrste osebnih vozil ter lahkega dostavnega programa):
5 kosov,
2. škarjasto dvigalo z vmesnim dvigalom
za optične nastavitve podvozij: 5 kosov.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: merilna oprema – diagnostika.
3) Obseg ali količina:
1. elektronski preizkuševalec akumulatorja: 2 kosa,
2. merilnik hladilne tekočine: 1 kos,
3. oprema za polnjenje in preizkus klimatskih naprav: 2 kosa,
4. regloskop (Lumitester) za mejenje
osvetlitve: 1 kos,
5. merilnik izpušnih plinov Diesel in bencinskega motorja: 2 kosa,
6. tester lastne diagnoze (ﬁksni):
4 kose,
7. tester za preizkus delovanja šob (diesel motor): 1 kos,
8. tester za preizkus hladilnikov (tlak,
CO): 2 kosa,
9. manometer s priključki za merjenje tlaka goriva (OTTO motor) in olja: 2 kosa,
10. preizkuševalec LAMBDA sonde:
2 kosa.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: drobni inventar.
3) Obseg ali količina:
1. garnitura pnevmatskih vijačnikov:
2 kosa,
2. naprava za stiskanje vijačnih vzmeti:
2 kosa,
3. pribor za stiskanje zavornih batov v
zavorne klešče: 2 kosa,
4. hidravlična stiskalnica (za zamenjavo raznih ležajev, puš, vodil, zobnikov, itd):
2 kosa,
5. komplet avtomehanskega orodja na
vozičku: 1 kos.
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: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice v višini 300.000 SIT, ne glede
na število ponujenih sklopov, z veljavnostjo
najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Stran

3694 /

Št.

50 / 20. 5. 2005

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 30 dni po prevzemu in prejetju pravilno
izstavljenega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti;
5. ponujena oprema je skladna s speciﬁkacijo, ponujeni so vzdrževalni pogoji kot
je zahtevano.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja
1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja 2:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence. Če ponudnik takega dovoljenja
ne bo predložil bo naročnik štel, da ga za
opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s
podpisom ponudbe izjavlja da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti;
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja
3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje
izpolnjevanja pogoja 4: obrazec BON, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel
blokiranih poslovnih računov in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (samostojni podjetnik
predloži dokazila bank kjer ima odprte račune, iz katerih je razviden zgoraj navedeni
pogoj).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje izpolnjevanja
pogoja 5: 1. razvidno iz obrazcev A-7 in
A-10 (posebna dokazila niso potrebna),
2. ponudnik v tej točki predloži tudi tehnično
gradivo in prospekte za ponujeno opremo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: JNVV-B
405-14/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 6. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnih
straneh naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005, do 9. ure,
ponudbe se oddajo v vložišču (1. nadstropje)
na sedežu naročnika: Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 13. uri, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Kotnikova 38, sejna
soba – III. nadstropje, 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: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Gradnje
Št. 465-10 0001/2005-900
Ob-13526/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Branko Sovic, dipl. inž.
gr., Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-72, faks
03/575-43-28, elektronska pošta: branko.sovic@slovenskekonjice.si,
internetni
naslov: www.slovenskekonjice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 465-10-0001/2005-900.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Občina Slovenske Konjice namerava
zgraditi most preko reke Dravinje na javni poti JP 883830 v kraju Loče. Most bo
grajen kot nadomestna gradnja zelo dotrajanega obstoječega mostu. Konstrukcija mostu je monolitna z ločno nosilno konstrukcijo
razpona 28 m ter bruto širine 8.80 m. Most
prečka os naravne struge pod kotom 50%,
kolikor znaša tudi poševnost opornikov. Detajlnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: JV del naselja Loč.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja monolitnega betonskega mostu razpona
28 m, širine 8.80 m in priključnim krakom
občinske ceste, s pridobitvijo projektne dokumentacije za izvedbo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: zaključek del bo do meseca oktobra leta 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: bančna garancija v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
izročitve bančne garancije za dobro izvedbo
del. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
465-10-0001/2005-900.
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: virmansko plačilo
na transakcijski račun TRR Banke Slovenije
01313-0100003434 pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 6. 2005 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 6. 2005
ob 12. uri; v sejni sobi Občine Slovenske
Konjice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2005.
Občina Slovenske Konjice
Ob-13530/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Milojke Štrukelj,
Nova Gorica, kontaktna oseba: Tatjana Krapše, Delpinova 7, Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-81-00, faks 05/335-81-01, elektronska pošta: o-ms.ng@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www.o-ms.ng.edus.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 kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev in prizidava JV dela Osnovne
šole Milojke Štrukelj Nova Gorica.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2005 in/ali konec
30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,
2. izjava banke, da bo izdala garancijo:
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
prejema situacije, potrjene s strani nadzora
oziroma v skladu s pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeni v točkah III.2.1.1, III.2.1.2
in III.2.1.3.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz registra obrti ali drugega
ustreznega registra, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa – ponudnik predloži ustrezen izpisek, ne starejši
od 90 dni na dan odpiranja ponudb,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – ponudnik predloži potrdilo Ministrstva
za pravosodje, ne starejše od 30 dni na dan
odpiranja ponudb,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane - ponudnik
predloži potrdilo Ministrstva za pravosodje,
ne starejše od 30 dni na dan odpiranja ponudb,
– dokazilo da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
če poslovanje ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v
skladu s predpisi države v kateri ima sedež
– ponudnik predloži potrdilo gospodarskega
oddelka okrožnega sodišča, ne starejše od
30 dni na dan odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranega transakcijskega računa oziroma računov
– za pravne osebe BON2, oziroma enakovredno potrdilo poslovne banke za samostojne podjetnike, ne starejše od 30 dni na
dan odpiranja ponudb,

– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom
– ponudnik predloži potrdilo pristojnega
davčnega urada, ne starejše od 30 dni na
dan odpiranja ponudb,
– reference ponudnika – ponudnik predloži najmanj tri reference naročnikov za dobro opravljeno podobno delo v zadnjih 5
letih v posamični vrednosti nad 70,000.000
SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik izpolni obrazec o tehnični
opremljenosti za izvedbo javnega naročila,
– ponudnik predloži natančen plan izvedbe javnega naročila,
– ponudnik izpolni obrazec o ključnem
osebju, ki bo sodelovalo na projektu in priloži dokazila o sklenjenem delovnem razmerju
s ponudnikom.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu naročnika po predhodnem plačilu na podračun naročnika št.: 01284-6030672398 UJP
Nova Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 15. 6. 2005 do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 14. uri, Osnovna šola Milojke Štrukelj
Nova Gorica, Delpinova 7, 5000 Nova Gorica, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2005.
Osnovna šola Milojke Štrukelj
Ob-13540/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Topos
d.o.o.,
kontaktna
oseba:
Gregor Klemenčič, Roška cesta 16,
8350
Dolenjske
Toplice,
Slovenija,
tel. 07/373-15-31, faks 07/373-15-30,
elektronska pošta: tajnistvo@topos.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Topos d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Klemenčič, Kočevarjeva 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/373-15-43;
041/266-118, faks 07/373-15-30, elektronska pošta: gis-geodezija@topos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Topos d.o.o., kontaktna oseba:
Gregor Klemenčič, Kočevarjeva 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/373-15-43;
041/266-118, faks 07/373-15-30, elektronska pošta: gis-geodezija@topos.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Topos
d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Klemenčič,
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Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/373-15-43; 041/266-118, faks
07/373-15-30, elektronska pošta: gis-geodezija@topos.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija komunalnih naprav starega historičnega jedra Novega mesta
– Kare II.
Predvidena je rekonstrukcija ceste, kanalizacije, vodovoda, elektrokabelske kanalizacije, plinovoda, telekomunikacijskega
omrežja, kabelskega omrežja in javne razsvetljave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto – staro
mestno jedro.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dolžina cestnega in infrastrukturnega omrežja
je razvidna iz razpisne in projektne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila, začetek 15. 7. 2005, konec 15. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– bančna garancija za zavarovanje obveznosti glavnega izvajalca iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 90% vrednosti izvedenih del na osnovi
izstavljenih situacij posameznim investitorjem v roku 90 dni,
– 10% zadržanega zneska od vrednosti
izvedenih del v roku 30 dni po podpisu zapisnika o uspešno opravljenem prevzemu
objekta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo in
Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo in
Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo in Zakonom o javnih
naročilih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo in Zakonom o javnih naročilih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– najnižja ponudbena cena – 70%,
– reference – 30%.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 6. 2005, cena:
30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije z virmanom na TRR
št. 03150-1012071012 s pripisom ˝Plačilo
RD – Kare II˝.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ob 12. uri, Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto – sejna
soba I. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 5. 2005.
Topos d.o.o.
Ob-13541/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Danijel Borko, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-88,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Gornja Radgona,
kontaktna oseba: Jože Ščavničar, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-29, faks 02/564-38-14,
elektronska pošta: joze.scavnicar@gor-radgona.si, internetni naslov: www.gor-radgona.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Marija Holer, Partizanska cesta
13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel.
02/564-38-16, faks 02/564-38-14, elektronska pošta: marija.holer@gor-radgona.si, internetni naslov: www.gor-radgona.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3444-4/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja pločnika Črešnjevci z ureditvijo
vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave in asfaltiranje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Naselje Črešnjevci v
Občini Gornja Radgona.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju (47.
člen ZJN-1-UPB1).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1-UPB1 in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42.a
členom ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za udeležbo na tem javnem razpisu je, da je bil ponudnik v zadnjih
treh letih vsaj tri krat pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi podobnih del (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava in asfaltiranje) v vrednosti nad 50 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– rok garancije.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34404-4/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 6. 2005, cena:
10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na UJP račun Občine Gornja Radgona št.
01229-0100012643, iz katerega so razvidni
naslednji podatki (ﬁrma, točen naslov, davčna št. – sklic nakazila, davčni zavezanec,
namen nakazila – pločnik Črešnjevci.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2006, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se dokažejo z pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2005
ob 13. uri, velika sejna soba občinske uprave – Občina Gornja Radgona, Partizanska
c. 13, 9250 Gornja Radgona.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Občina Gornja Radgona

Ob-13619/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Matej Brecelj, univ. dipl.
inž. grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/309-42-21, faks
00386(0)1/309-42-30, elektronska pošta:
matej.brecelj@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje
in prostor, kontaktna oseba: Mani Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/478-73-20, faks
00386(0)1/478-74-22, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Ministrstvo za okolje in prostor, vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/478-73-20, faks
00386(0)1/478-74-22, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-8/2004-62.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stabilizacija desne brežine Soče gorvodno od mosta v Anhovem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Soča v Anhovem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,625.000 SIT in veljavnostjo najmanj
150 dni po roku za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo ﬁnancira delno naročnik iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo, delno
pa tudi soﬁnancer Salonit Anhovo, d.d. iz
svojih sredstev. Ponudbena cena je ﬁksna,
avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
2.1 Zakonski pogoji glede statusa ponudnika (42. člen ZJN-1-UPB1):
2.1.1 da je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
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2.1.2 da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
2.1.3 da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
2.1.4 da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (potrebno izpolnjevati le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
2.1.5 da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Če ima sedež v tujini, mora dokazati, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, dolžni izpolnjevati
pogoje za priznanje sposobnosti, navedene
v točki 2.1.
2.2 Ekonomsko-ﬁnančna sposobnost
2.2.1. Povprečni letni prihodek ponudnika (brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih
treh let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v
višini dvakratne vrednosti njegove ponudbe
(z DDV).
2.2.2. Transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran.
2.2.3. Ponudnik (brez podizvajalcev) ima
zagotovljena lastna likvidna sredstva v višini
prvih štirih predvidenih obračunov oziroma
polovičnega zneska celotnega obračuna,
kadar je obračunov manj kot štiri, ali možnost najetja kredita v enakem znesku.
2.2.4. Ponudnik ima poravnane zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – samo kadar znaša
vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50 milijonov SIT.
2.3 Tehnične zmogljivosti
2.3.1. Ponudnik mora zagotoviti najmanj
3 bagre goseničarje, ki imajo kapaciteto vsaj
kot na primer RH6 in najmanj 3 kamione
prekucnike, ki imajo keson volumna vsaj
8 m3.
2.4 Kadrovske zmogljivosti
2.4.1. Zagotovljen mora biti odgovorni
vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– članstvo v Inženirski zbornici Slovenije,
– strokovni izpit za odgovorno vodenje
del (skladen z Zakonom o graditvi objektov
ali drugim enakovrednim predpisom),
– odgovorni vodja del pri vsaj enem istovrstnem poslu, kot je predmet naročila, kar
je opredeljeno v tč. 2.5.1, v obdobju zadnjih
5 let.
2.5. Reference
2.5.1. Ponudnik je v obdobju zadnjih pet
let pred objavo tega naročila izvedel najmanj
en istovrsten posel kot je predmet naročila,
to je stabilizacija brežin s kamnito zložbo v
betonu na vodotokih širine dna nad 15 m v
vrednosti vsaj 60% ocenjene vrednosti tega
naročila, povečane za DDV.
2.5.2. Podizvajalec je v obdobju zadnjih
pet let pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel, kot ga prevzema
v ponudbi, v vrednosti vsaj 60% tega posla
(z DDV).
2.6. Drugi naročnikovi pogoji

2.6.1. Zagotovljena mora biti lastna kontrola kvalitete pri izvajanju naročila.
2.6.2. Ponudnik je v obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika.
2.6.3. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
2.6.4. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1 Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila.
2.1.2 Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, skladna s predlogo iz razpisne dokumentacije.
2.1.3 Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež.
2.1.4 Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno).
2.1.5 Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi dolžni predložiti
izjavo podizvajalca o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev za priznanje sposobnosti, skladno s predlogo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih,
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu,
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila,
– poročilo pooblaščenega revizorja
(samo kadar znaša vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot
50 milijonov SIT).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila,
– podatki o vodilnem tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja del),
– potrdilo o referenčnem delu (tudi za
morebitne podizvajalce),
– izjava o zagotavljanju lastne kontrole
kvalitete.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 88-90 z dne
13. 8. 2004; Ob-21847/04.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Uradni
RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004; Ob-21934/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-8/2004-62.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virman na račun št. 01100-6300109972 sklic na številko
18 10995 7141998 – 25112005 z navedbo
"plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 6. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 6. 2005
ob 11. uri, Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad za mednarodne in evropske zadeve,
Sektor za pripravo in vodenje investicij,
1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 404-08-145/2005-2
Ob-13624/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
kontaktna oseba: Šoba Matjaž, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-23-07, faks 01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-818/05-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba ureditve prostorov ReCO v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 4. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti ponujenih del;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10% od pogodbene
vrednosti;
– bančno garancijo za pravočasno in
kvalitetno odpravo ugotovljenih in sporočenih pomanjkljivosti v času garancijske dobe
v višini 10% od pogodbene vrednosti;
– dve lastni bianco menici s pooblastilom
za izpolnitev in uporabo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizirano vrednost izvedenih del bo investitor
plačeval po situacijah (60 dni), kot je podrobneje razvidno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1, če nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1) da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila:
Dokazilo:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija rednega izpisa iz sodne ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
2) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
3) 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: orginalno potrdilo, ki ga izdela
Davčna uprava RS, Davčni urad, ne starejše
od 30 dni od datuma določenega za predložitev ponudb.
4) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom (dovo-
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ljenje 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 izjava, skladno s 44. členom ZJN-1A).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1) da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
1.1. za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija obrazca BON 1in BON 2
skupaj, izdanega v letu 2004 ali
fotokopija BON-1/P izdanega v letu
2004 ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanega
v letu 2004;
1.2. za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za leto
2004 (DURS), vključno z bilanco stanja za
leto 2004,
– originalno potrditev banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred datumom določenim za predložitev
ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: zahteve, pogoji naročnika ter
dokumenti, ki so zahtevani v tej prilogi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena (80 točk),
2. rok izvedbe objekta (20 točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 6. 2005.
Valuta: SIT.
Pogoji in način plačila: v razpisni dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do obojestranskega podpisa pogodbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija investitorja in
predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2005
ob 12. uri; Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21,
sejna soba III/327.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Ob-13632/05
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: Nataša Đukić Vasić, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-761, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: natasa.vasic@komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zajem in sežig plina v sklopu prilagoditve odlagališča nenevarnih odpadkov
Dvori.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče nenevarnih
odpadkov Dvori v Mestni občini Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.21.4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena je izvedba gradbenih, strojnih in elektro del za zajem (plinjaki: začasni – jeklene
sonde 6 kosov in končni – PE sonde 9
kosov), transport (plinski cevovodi iz polietilena visoke gostote ﬁ 110, v dolžini 1000 m)
in sežig deponijskega plina (plinska postaja
za sežig deponijskega plina kapacitete zgorevanja 60-300 Nm3/h z možnostjo naknadnega priklopa sistema izrabe plina).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila; začetek 1. 7. 2005 in/ali konec 1. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
3,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da bo izbrana 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:
(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 ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
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bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33. čl.
ZGO-1);
5. da je poravnaval davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ima ponudnik poravnane vse zapadle denarne obveznosti do naročnika;
(ekonomsko-ﬁnančni pogoji)
7. da višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna
leta (2002, 2003, 2004) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera je
mogoče pridobiti take podatke, najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
8. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
9. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(ta pogoj se dokazuje če znaša vrednost ponudbe več kot 50 mio SIT brez DDV);
(tehnično-kadrovski pogoj)
10. da ima ponudnik zahtevane reference;
11. da ima ponudnik usposobljeno osebje v skladu z ZGO-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. celoten redni izpis iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi) za pravne osebe oziroma priglasitev na davčnem uradu
(vključno z dejavnostjo/mi) za samostojne
podjetnike;
2.1. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje;
2.2. potrdilo pristojnega sodišča;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek);
4. fotokopijo zavarovalne police;
5. potrdilo DURS, ki ni starejše od trideset dni;
6. potrdilo ﬁnančno – računovodske službe naročnika (vodja Vladimir Lovec).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. obrazec BON-1 za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
8. BON-2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike, ki ni starejše od 30
dni;
9. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
10. potrjen priloženi obrazec izjave o izvedbi vsaj dveh enakovrednih gradenj po
vrsti in obsegu, ki sta bili izvršeni v največ
zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe z navedbo kraja in kakovosti izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbe-

nimi določili. Priloženi obrazec izjave morajo
potrditi naročniki teh gradenj (njihovi zakoniti
oziroma pooblaščeni zastopniki);
11.1. ime in priimka odgovornega vodje
del z navedbo izobrazbe, strokovnih kvaliﬁkacij in delovnih izkušenj pri gradnjah;
11.2. navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu itd.);
11.3. potrdilo, da je odgovorni vodja del
pri pristojni zbornici vpisan v ustrezen imenik.
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 14. 6. 2005, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 36.000 SIT z DDV. Valuta: pred
dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: 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: 14. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2005
ob 13. uri v sejni sobi; Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-13690/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radeče, kontaktna oseba: Jože Renko, org. dela, Ulica Milana
Majcna 1, 1433 Radeče, Slovenija, tel.
03/568-51-55, faks 03/568-52-85, elektronska pošta: gospodarstvo@radece.si, internetni naslov: www.radece.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) Opis: obnova strehe in ureditev novih prostorov v podstrešju.
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: 65100.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova strehe in ureditev novih prostorov v podstrešju na Osnovni šoli Marjana
Nemca Radeče.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Marjana
Nemca, Šolska pot 5, Radeče.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek del 31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT in veljavnostjo 60 dni od oddaje ponudbe. Izbrani
ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene cene z vključenim davkom
na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna od 1. 7. 2005 do 30. 9. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedbenih del bo naročnik plačeval po
situacijah, kot je podrobneje predpisano v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1, če nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
poslovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
skrajnega roka oddaje ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi po-
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sebnega zakona dovoljenje potrebno oziroma izjavo, da ima ponudnik zagotovljene
vse pogoje za trajno izvajanje dejavnosti v
skladu z veljavno zakonodajo zlasti Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93, 29/94, 20/98, 84/98, 6/99 in 45/01)
in Zakonom od dobička pravnih oseb (Ur.
l. RS, št. 14/03);
– 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 skrajnega roka oddaje 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 skrajnega roka oddaje 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 skrajnega
roka oddaje ponudb in ga izda Ministrstvo
za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
– pravne osebe (gospodarske družbe)
predložijo redni izpis iz sodnega registra za
dejavnost, katere predmet je razpis;
– samostojni podjetniki predložijo overovljeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list), in obrtno dovoljenje;
– podatki o ﬁnančnem stanju podjetja;
– BON-1 in BON-2 s podatki in kazalniki
za leto 2004 (dokument na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 3 mesecev);
– samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004, potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke
o stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb;
– dokument, ki ga izda uradna institucija
in katerega datum izdaje s strani uradne institucije na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejši od 3 mesecev (ne glede na starost
dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno
relevantno stanje ponudnika na dan oddaje
ponudb glede na zahtevanega pogoja).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvajanja podobnih del v preteklosti, za preteklo obdobje 3 let;
– podpisana in žigosana referenčna potrdila za uspešno izvedbo del, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi
deli;
– seznam podizvajalcev ter zahtevane
izjave in potrdila podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
II.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZGO-1 ter 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:
(A) Najnižja cena:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (maksimalno število točk 100):
1. cena – 80 točk,
2. rok izvedbe – 10 točk,
3. reference 10 – točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Podrobnejša razlaga meril je navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 14. 6. 2005, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na sedežu
Občine Radeče.
Cena: 3.600 SIT, cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o nakazilu zneska 3.600 SIT na
podračun proračuna 01299-0100003393 pri
UJP Žalec, ident. št. za DDV: 50643720.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 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 jezik.
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: 15. 6. 2005
ob 14. uri v sejni sobi Občine Radeče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Občina Radeče
Št. 35101-43/2004
Ob-13733/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sežana, kontaktna oseba: Slavko Škulj, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel. +386/5/731-01-29, faks
+386/5/731-01-23, elektronska pošta: Urbanizem.skulj@sezana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Projekt d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Irena Pavliha, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. +386/5/338-01-43, faks
+386/5/302-44-93, elektronska pošta: irena.pavliha@projekt.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.2.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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:
ponovitev javnega razpisa z dne 12. 11.
2004, Uradni list RS, št. 122 za sklop
2: dozidava objekta za Poslovno inovacijski center v Sežani. Aktivnosti sklopa
št. 2 se nanašajo na dozidavo zgradbe
Poslovno inovacijskega centra v Sežani.
Dela obsegajo gradbena dela, električne
instalacije, strojne instalacije ter zunanjo
ureditev.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sežana, Primorska regija,
Slovenija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura:
NACE 500, 501.
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: dela
obsegajo gradbena dela, električne instalacije, strojne instalacije ter zunanjo ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v znesku
najmanj 2% ponudbene cene brez davka
(DDV), v EUR z rokom veljavnosti najmanj
120 dni od datuma odpiranja ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnemu ponudniku(om) vrnjena po zaključku
postopka javnega razpisa in uspešnemu ponudniku po podpisu pogodbe s strani vseh
pogodbenih partnerjev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo ﬁzične in pravne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – joint
venture/konzorcij) iz držav članic Evropske
unije in držav in območij, ki jih pokriva in/ali
določa predpis ali posebna določila, ki se
uporabljajo za Phare program, iz katerega
bo pogodba ﬁnancirana ter Turčije. Vse blago ki bo dobavljeno v okviru pogodbe mora
izvirati iz teh držav.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudniki morajo priložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev iz 3. točke navodil
ponudnikom iz razpisne dokumentacije, poglavje 1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni promet v letih 2002,
2003 in 2004 mora znašati najmanj
2,000.000 EUR;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj 320.000 EUR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 3 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi
deli (priloga: potrjene reference);
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti vodilni
partner sposoben opraviti vsaj 50% pogodbenih del.
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 od 20. 5. 2005.
Cena: 200 EUR.
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Pogoji in način plačila: predložitev dokazila o vplačilu na račun: banka Abanka
Vipa d.d., Nova Gorica, št. računa S.W.I.F.T.
ABANSI.2X 05100-8010757486 (za tuje ponudnike) ali v SIT na transakcijski račun
04750-0000-349833, banka Nova KBM d.d.,
področje Nova Gorica (za domače ponudnike), s pripisom “Za razpisno dokumentacijo
»Prestrukturiranje mejnih prehodov Vrtojba/Sant'Andrea in Fernetiči/Fernetti«“. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do
28. junija 2005 do 9. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. junija
2005 ob 10. uri; Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da;
a) program: Phare – Program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo;
Regulativa Sveta (EEC) št. 3906/89 z dne
18. 12. 1989 o ﬁnančni pomoči določenim
državam Srednje in Vzhodne Evrope, z
amandmaji;
b) ﬁnanciranje: 2003/004-940-01.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2005.
Občina Sežana
Št. 35101-43-43/2004
Ob-13734/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Lot 2: The building for the Business Innovation Centre
in Sežana: Municipality of Sežana, for
the attention of: Mr. Slavko Škulj, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Slovenia, telephone +386(0)5/731-01-29, fax
+386(0)5/731-01-23, electronic mail: urbanizem.skulj@sezana.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: Projekt d.d. Nova
Gorica, for the attention of: Mrs. Irena
Pavliha, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
Slovenia, telephone +386/5/338-01-43,
fax +386/5/302-44-93, electronic mail: irena.pavliha@projekt.si.
I.3) Address from which documentation
may be obtained: as in I.2.
I.4) Address to which tenders/requests to
participate must be sent: as in I.1.
I.5) Type of contracting authority: regional/local level.
II.1.1) Type of works contract: execution.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.6) Description/object of the contract:
repeated procurement procedure from
12th November 2004, Ofﬁcial Gazette of
RS No.122 for Lot 2: The building for the
Business Innovation Centre in Sežana.
The activities following lot 2 are related to

the construction of the facility in Sežana
to a housing construction for the purposes of the Business Innovation Centre. Works include construction works,
electric installations, mechanical installations and external arrangements.
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance: Sežana, Primorska
region, Slovenia.
II.1.8.2) Other relevant nomenclature:
NACE 500, 501.
II.1.9) Division into lots: no.
Tenders may be submitted for: one lot.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: construction and craftsmen works, electrical works,
mechanical works and external features.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: 10 months.
III.1.1) Deposits and guarantees required: tenderers must provide a tender
guarantee in an amount of not less than 2%
of tender price excluding taxes in EUR when
submitting their tender which will remain in
force 120 days after the deadline for submission of tenders. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once the
tender procedure has been completed and
to the successful tenderer upon signature of
the contract by all parties.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier
or service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, ﬁnancial and technical
capacity required: participation is open on
equal terms to all natural and legal persons (participating either individually or in a
grouping (consortium) of tenderers) of the
Member States of the European Union and
the countries and territories of the regions
covered and/or authorized by the Regulation or the speciﬁc instruments applicable
to the Phare programme under which the
contract is ﬁnanced and Turkey. All goods
supplied under this contract must originate
in these countries.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: tenderers must furnish proof that
they meet the conditions in accordance with
item 3 of Instructions to Tenderers, Volume
1 of the tender dossier.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required:
– average annual turnover for the years
2002, 2003 and 2004 should exceed: EUR
2,000,000.00;
– access to credit line should exceed:
EUR 320,000.00.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required:
– successful experience as a prime Contractor in construction of at least 3 projects
of the similar nature and complexity comparable to the tendered works during last 5
years (respective certiﬁcates of ﬁnal reception signed by the Contracting Authorities
of the concerned projects must be submitted);
– tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint Venture/Consortium the leading partner shall
have the ability to carry out at least 50% of
the contract works.
III.3.1) Is provision of the service reserved to a speciﬁc profession: yes.
III.3.2) Will legal entities be required to
state the names and professional qualiﬁca-
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tions of the personnel responsible for execution of the contract: yes.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: obtainable from 20. 5. 2005.
Price: 200 EUR.
Terms and method of payment: the price
in EUR, which excludes courier delivery,
must be credited to the bank Abanka Vipa
d.d., Nova Gorica, bank account S.W.I.F.T.
ABANSI.2X 05100-8010757486 (for foreign Tenderers) or in SIT to the bank Nova
KBM d.d., Nova Gorica, Bank Account No.
04750-0000-349833 (for local tenderers),
with the notice “For tender dossier “Primorska Technological Poles, Conversion of Vrtojba/Sant'Andrea and Fernetiči/Fernetti Border Crossing Areas into High-Tech Poles”“.
For the payments the selling exchange rate
issued by the Bank of Slovenia on the day of
the announcement in the Ofﬁcial Gazette of
the Republic of Slovenia is relevant.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: the tenders must be
delivered at the latest on 28th June 2005 at
9:00 hrs local time to the following address:
Municipality of Sežana, Partizanska cesta
4, 6210 Sežana.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: 90
days from the deadline stated for receipt
of tenders.
IV.3.7.2) Date, time and place: 28th June
2005 at 10:00 hrs; Municipality of Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
yes.
VI.3) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes;
a) programme: Phare: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December
1989 on Economic aid to Certain Countries
of Central and Eastern Europe, with amendments;
b) ﬁnancing: 2003/004-940-01.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
18th May 2005.
Municipality of Sežana
Št. 344-04/05-1
Ob-13757/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba: mag. Milan Šadl, tel. 02/538-15-00,
faks 02/538-15-02, elektronski pošta: milan.sadl@moravske-toplice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: kot v točki I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: kot v točki I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: kot v točki
I.1.
I. 5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova ulice v predelu Močvar v Moravskih Toplicah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Moravske Toplice.
II.1.8) Nomenklatura: 50.502.502,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
občine, plačilni rok je 60 dni.
III. 2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za opravljanje dejavnosti; izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; potrdilo pristojnega davčnega
organa; potrdilo ministrstva za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
kot dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane, mora pa odražati zadnje dejansko stanje ponudnika.
III. 2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let znaša najmanj v
višini trikratne vrednosti njegove ponudbe
(dokazilo: izjava letnih prihodkih);
– BON 1 in BON 2 ali izkaz banke ali
druge specializirane institucije, iz katerega
so razvidni podatki o ﬁnančnem stanju podjetja in morebitnem blokiranju računa (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem
računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazila: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali
podizvajalec za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih treh letih
z zneski, datumi in seznamom naročnikov.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
da je dela po pogodbi opravil pravilno in
pravočasno; seznam ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oziroma izvajanje del
po pogodbi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: nezahtevnost priprave ponudbe,
mali obseg del.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 344-04/05-1.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče za plačilo 20.000 SIT
do dneva za oddajo ponudb.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na zakladniški podračun Občine
Moravske Toplice, št. 01278-0100012085.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od zadnjega dneva za predajo ponudbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 23. 6. 2005 ob 9. uri na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Občina Moravske Toplice
Št. 110-1/05
Ob-13761/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 00245/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Maribor–Lenart 1. in 2. etapa od km
0+000 do km 5+000, AC Zrkovska–Pesnica od km 13+500 do km 16+300.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Maribor–Lenart in AC
Zrkovska–Pesnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1 Obseg ponudbenih del:
1.1.1. AC Zrkovska–Pesnica od km
13+500 do km 16+300
1.1.1.1. Cestni del
1.1.1.1.1. AC od km 13+500 do km
16+300
1.1.1.1.2. Priključek Dragučova – kraki
1.1.1.1.3. Deviacije
1.1.1.2. Vodnogospodarske ureditve
1.1.1.3. Protihrupna zaščita
1.1.1.4. Oporni zidovi
1.1.1.4.1. Oporni zid OZ-05
1.1.1.4.2. Oporni zid OZ-06
1.1.1.4.3. Oporni zid OZ-07
1.1.1.4.4. Kamnita zložba KZ 02
1.1.1.4.5. Podaljšek krilnega zidu ob
oporniku viadukta Dragučova
1.1.1.5. Objekti
1.1.1.5.1. Most 10-3,5-23
1.1.1.5.2. Prepust 10-3,5-24
1.1.1.5.3. Prepust 10-3,5-25
1.1.1.5.4. Prepust 10-3,5-26
1.1.1.5.5. Prepust 10-3,5-27
1.1.1.6. Tuje storitve
1.1.1.6.1. Vodovod
1.1.1.6.2. EE vodi
1.1.1.6.3. Javna razsvetljava
1.1.1.6.4. Telekomunikacijsko omrežje
1.1.1.6.5. Klic v sili
1.1.1.7. Krajinska ureditev
1.1.2. AC Maribor–Lenart I. in II. etapa
od km 0+000 do km 5+000
1.1.2.1. AC Maribor–Lenart I. etapa od
km 0+000 do km 2+500
1.1.2.1.1. Cestni del
1.1.2.1.1.1. AC od km 0+000 do km
2+500
1.1.2.1.1.2. Priključek Dragučova – rampe
1.1.2.1.1.3. Deviacije
1.1.2.1.2. Vodnogospodarske ureditve
1.1.2.1.2.1. Kanalizacija
1.1.2.1.2.2. Čistilni objekti
1.1.2.1.2.3. Ureditev vodotokov
1.1.2.1.2.4. Melioracije – MO Dragučova
1.1.2.1.3. Krajinska ureditev
1.1.2.1.4. Protihrupna zaščita
1.1.2.1.5. Objekti
1.1.2.1.5.1. Podvoz 0806-2,3-1
1.1.2.1.5.2. Podvoz 0806-2,3-2
1.1.2.1.5.3. Prepust 0806-2,3-3
1.1.2.1.5.4. Prepust 0806-2,3-4
1.1.2.1.5.5. Prepust 0806-2,3-5
1.1.2.1.5.6. Prepust 0806-2,3-6
1.1.2.1.5.7. Prepust 0806-2,3-7
1.1.2.1.5.8. Podhod 0806-2,3-8
1.1.2.1.5.9. Prepust 0806-2,3-10
1.1.2.1.5.10. Prepust 0806-2,3-13
1.1.2.1.5.11. Prepust 0806-2,3-15 – plinovod
1.1.2.1.5.12. Prepust 0806-2,3-18
1.1.2.1.5.13. Nadvoz 0806-2,4-1
1.1.2.1.5.14. Most 0806-2,5-1
1.1.2.1.5.15. Most 0806-2,5-2
1.1.2.1.5.16. Most 0806-2,5-3
1.1.2.1.5.17. Viadukt 0806-2,6-1
1.1.2.1.5.18. Viadukt 0806-2,6-2
1.1.2.1.5.19. Rušitev mostu čez Pesnico
1.1.2.1.6. Tuje storitve
1.1.2.1.6.1. Vodovod
1.1.2.1.6.2. Elektrovodi
1.1.2.1.6.3. Plinovod
1.1.2.1.6.4. Telekomunikacijsko omrežje
1.1.2.1.6.5. Klic v sili

50 / 20. 5. 2005 /

3703

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

1.1.2.1.6.6. Javna razsvetljava
1.1.2.2. AC Maribor–Lenart II. etapa od
km 2+500 do km 5+000
1.1.2.2.1. Cestni del
1.1.2.2.1.1. AC od km 2+500 do km
5+000
1.1.2.2.1.2. Priključek Pernica – rampe
1.1.2.2.1.3. Deviacije
1.1.2.2.2. Vodnogospodarske ureditve
1.1.2.2.2.1. Kanalizacija
1.1.2.2.2.2. Čistilni objekti
1.1.2.2.2.3. Ureditev vodotokov
1.1.2.2.2.4. Melioracije
1.1.2.2.2.5. Rekonstrukcija AK Pernica
1.1.2.2.3. Krajinska ureditev
1.1.2.2.4. Protihrupna zaščita
1.1.2.2.5. Objekti
1.1.2.2.5.1. Podvoz 0806-2,3-9
1.1.2.2.5.2. Prepust 0806-2,3-17
1.1.2.2.5.3. Nadvoz 0806-2,4-2
1.1.2.2.5.4. Most 0806-2,5-4
1.1.2.2.5.5. Most 0806-2,5-5
1.1.2.2.5.6. Most 0806-2,5-7
1.1.2.2.6. Tuje storitve
1.1.2.2.6.1. Vodovod
1.1.2.2.6.2. Elektrovodi
1.1.2.2.6.3. Telekomunikacijsko omrežje
1.1.2.2.6.4. Klic v sili
1.1.2.2.6.5. Javna razsvetljava.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 25 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 608,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije in iz kredita
EIB VII. Način plačevanja z roki je določen
v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izvedba avtoceste in premostitvenih objektov), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 16/05 z dne 28. 1. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:

I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00208.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja HC Razdrto–Vipava; Rebernice
od km 6,280 do km 10,100 z viaduktoma
Barnica in Tabor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: HC Razdrto–Vipava; Rebernice od km 6,280 do km 10,100.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 42.33.1.20-6, dodatni predmeti:
452.21.1.21-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del
1.1 Izgradnja odseka HC Razdrto–Vipava; Rebernice med km 6,280 in km 10,100,
ki zajema naslednje sklope:
1.1.1 Sklop 1: izgradnja trase HC od km
6,280 do km 10,100 s pripadajočimi deviacijami lokalnih cest ter poljskih in gozdnih poti, podvozom 3-3/1, mostom 5-1/1,
prepusti 3-3A/1, 3-3B/1, 3-3C/1, 3-3D/1 in
3-3E/1, podpornimi zidovi OZ1, OZ2 in OZ5
in pilotnimi stenami OZ3 in OZ4, z odvodnjavanjem, hortikulturno ureditvijo, prometno
opremo in z zračnim in kabelskim 20 kV
vodom za napajanje predorov z električno
energijo, s sistemom za klic v sili ter s prestavitvami komunalnih vodov.
1.1.2 Sklop 2: izgradnja viadukta Barnica
6-7/1 desni in 6-8/1 levi objekt.
1.1.3 Sklop 3: izgradnja viadukta Tabor
6-9/1 desni in 6-10/1 levi objekt.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: skrajni roki za dokončanje del navedenih v členu 1.1 Navodil ponudnikom so
naslednji:
– za dela iz točke 1.1.1 – 22 mesecev
po prejemu obvestila inženirja, da lahko
prične z deli,
– za dela iz točke 1.1.2 – 20 mesecev
po prejemu Pismo o sprejemu ponudbe.
· za dela iz točke 1.1.3 – 20 mesecev
po prejemu Pismo o sprejemu ponudbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 120,000.000 SIT za sklop 1 in
42,000.000 SIT za sklop 2, 60,000.000 SIT
za sklop 3, ali 222,000.000 SIT za vse sklope veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku
skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo ﬁnancira iz Javnih sredstev Republike
Slovenije in kredita Republike Italije. Način
plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposo-

(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00245.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2005.
Cena: 100.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno dokumentacijo". Ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 83.333,33 SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne
dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-13765/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
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bnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja AC ali HC za
sklop 1 oziroma izgradnja premostitvih objektov na AC ali HC za sklop 2 in/ali 3);
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 17-18/05 z dne 25. 2. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00208.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2005.
Cena: 50.000 SIT za sklop 1, 20.000 SIT
za sklop 2, 20.000 SIT za sklop 3, 80.000
SIT za vse sklope.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno dokumentacijo". Ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 41.666,67 SIT za sklop 1,
16.666,67 SIT za sklop 2, 16.666,67 SIT
za sklop 3, ali 66.666,67 SIT za vse sklope. Kupci razpisne dokumentacije iz EU,
so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne
dokumentacije. V primeru, da prevzemnik
ni pooblaščen ali noče podpisati izjave o
prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo
v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/05
Ob-13766/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937,
elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00232.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
navezava Luke Koper na avtocesto – 1.
faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: navezava Luke Koper
na avtocesto – 1. faza.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 452.21.1.21-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del
1.1 Izvedba navezave Luke Koper na
avtocesto – 1. faza, ki zajema naslednje
sklope:
1.1.1 Sklop 1: izvedba vpadnic, ki obsega:
· Bertoško vpadnico z rondojem Bertoki,
v dolžini 1.035 m',
· del Ankaranske vpadnice od rondoja
Bertoki do rondoja "CČN" (Centralna čistilna naprava), v dolžini 650 m' (brez viadukta
Boniﬁka),
· povezovalno cesto od vključno rondoja
"CČN" do rondoja Rižana, v dolžini 650 m',
· štiripasovnico v luko, vključno z rondojem Rižana, v dolžini 240 m',
· vzdrževalno cesto ob Rižani in navezavo na obstoječo cesto proti Ankaranu
· vodnogospodarske ureditve (regulacije
in zadrževalne bazene),
· prepuste,
· izvedbo prestavitve in zaščito komunalne infrastrukture (meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, elektroenergetski vodi, telekomunikacijski vodi, javna razsvetljava),
· izvedbo prometne opreme,
· krajinsko ureditev.
1.1.2 Sklop 2: izvedba objektov, ki obsega:
· viadukt Boniﬁka, dolžine 550 m'.

II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Skrajni roki za dokončanje del, navedenih v točki 1.1 Navodil ponudnikom, so
naslednji:
· za dela pod točko 1.1.1 – izvedba vpadnic: 24 mesecev po prejemu obvestila inženirja, da lahko prične z deli,
· za dela pod točko 1.1.2 – izvedba viadukta Boniﬁka: 20 mesecev po prejemu obvestila inženirja, da lahko prične z deli.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 180,000.000 SIT za sklop
1, 75,000.000 SIT za sklop 2, oziroma
255,000.000 SIT za oba sklopa z veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega
roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja AC ali HC za
sklop 1 oziroma izgradnja premostitvenega
objekta na AC ali HC za sklop 2), v zadnjih
petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 20-21/05 z dne 4. 3. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00232.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2005.
Cena: 50.000 SIT za sklop 1, 20.000 SIT
za sklop 2 ali 60.000 SIT za oba sklopa.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
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in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno dokumentacijo".Ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 41.666,67 SIT za sklop 1,
16.666,67 SIT za sklop 2 ali 50.000 SIT za
oba sklopa. Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti prevzemnika
razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče podpisati
izjave o prevzemu razpisne dokumentacije,
je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 7. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

stojne podjetnike, iz katerih je razvidno, da
je izpolnjen zahtevani pogoj (iz 4. točke pogojev).
5. Kot dokazilo za pogoje po točki 5:
– potrdilo ponudnikovih poslovnih bank
o ponudnikovi solventnosti. (Podatki o poslovanju na TRR), iz katerega je razvidno,
da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj (iz
5. točke pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Kot dokazilo za pogoje po točki 6:
– ponudnik je dolžan predložiti potrjene
reference o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, ki so bile izvedene v največ zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi
in datumi izvedbe z navedbo kraja in kakovosti izvedenih del, ter skladnost izvedbe s
pogodbenimi določili. Priloženi obrazec izjave za posamezno gradnjo morajo potrditi
naročniki teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma pooblaščeni zastopniki), priloga III.1.
7. Kot dokazilo za pogoje po točki 7:
– seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila z
navedbo:
– njihove izobrazbe,
– strokovnih kvaliﬁkacij
– in z navedbo njihovih delovnih izkušenj pri gradnjah ter
– navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je potrebno priložiti:
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za odgovorno vodenje del pri pristojni
poklicni zbornici,
– potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan
v ustrezen imenik,
– navedbo delovnih izkušenj te osebe
pri gradnjah,
– navedbo pravnega razmerja med ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu itd.).
8. Kot dokazilo za pogoje po točki 8:
– ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo iz te točke je
potrebno priložiti samo v primeru, če znaša
vrednost javnega naročila ali same ponudbe
več kot 50 mio SIT – brez DDV).
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: 17. 6. 2005, cena:
30.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno pridobiti vsak delovni
dan od 8. do 11. ure ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije. Potencialni ponudniki lahko stroške razpisne
dokumentacije poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na transakcijski račun št.
10100-003465956.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 6. 2005, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Ob-13779/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, kontaktna oseba:
Ručgej Milena, Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00, faks
05/663-37-06, elektronska pošta: milena.rucgej@komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 245-JNVV-G/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je sanacija kanalizacije v Bidovčevi in Gradnikovi ulici
v Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Koper
– Semedela.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.21.4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
fekalne in meteorne kanalizacije premera
200 mm, 300 mm in 350 mm v skupni dolžini
1660 m, izvedba hišnih priključkov in ureditev ulic po končanih delih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v znesku 1,800.000 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, v
primeru podpisa izvajalske pogodbe, 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:
(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) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera je
mogoče pridobiti take podatke, najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
6. da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj tri reference v največ
zadnjih 5 letih;
7. da ima usposobljeno osebje (vodstveno in tehnično osebje);
8. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(ta pogoj se dokazuje samo v primeru, če
znaša vrednost javnega naročila ali same
ponudbe več kot 50 mio SIT – brez DDV).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Kot dokazilo za pogoje po točki 1:
– celoten redni izpis iz sodnega registra
(vključno z dejavnostmi), za pravne osebe, za samostojne podjetnike pa priglasitev
na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi).
2. Kot dokazilo za pogoje pod točko 2:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izjava ponudnika (priloga).
3. Kot dokazilo za pogoje po točki 3:
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. Kot dokazilo za pogoje po točki 4:
– obrazec BON 1/P za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samo-
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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: 17. 6. 2005
ob 13. uri, v sejni sobi Komunale Koper, Ulica 15. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Komunala Koper
Ob-13780/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trebnje, kontaktna oseba: mag. Štefan
Velečič, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija,
tel. 07/34-81-112, faks 07/34-81-131, elektronska pošta: stefan.velecic@trebnje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: modernizacija občinskih
cest.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija cestne infrastrukture v
Občini Trebnje, izvedba asfalterskih in
gradbenih del na občinskih cestah v letu
2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na celotnem območju
Občine Trebnje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 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:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– podatki o ﬁnančnem stanju,
– reference.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– revidirana bilanca stanja ali izpisek iz
bilance stanja za zadnje poslovno leto,
– izkaz poslovnega izida za zadnja 3 poslovna leta,
– podatki o boniteti poslovanja (BON-1)
in podatki o plačilni sposobnosti (BON-2) za
gospodarske družbe oziroma potrdilo banke
o solventnosti za s.p.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– razpoložljiva tehnična opremljenost
(mehanizacija),
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih,
– refernce o izvedenih gradnjah v zadnjih
petih letih – izjava naročnika,
– izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti zahtevane tehnične opremljenosti.
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: 14. 6. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TRR 01330-0100016133, sklic
00-713000011100, s pripisom razpisna dokumentacija asfaltiranje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 2005, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2005
ob 11. uri, Občina Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje, velika sejna soba (pritličje).
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: 16. 5. 2005.
Občina Trebnje
Ob-13782/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Danijel Borko, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-88,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Gornja Radgona,
kontaktna oseba: Danilo Vlaj, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija,
tel. 02/564-38-26, faks 02/564-38-14, elektronska pošta: danilo.vlaj@gor-radgona.si,
internetni naslov: www.gor-radgona.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Marija Holer, Partizanska cesta
13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel.
02/564-38-16, faks 02/564-38-14, elektronska pošta: marija.holer@gor-radgona.si, internetni naslov: www.gor-radgona.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 33301-4/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija Vinskih poti Gornja Radgona.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije gradenj se nahajajo v k.o. Negova, k.o. Stavešinci in k.o.
Gornji Ivanjci.
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 JP 605710 Stavešinski vrh
– Stavešinci v dolžini 1.165 m; JP 605910
Negova – Mujkovec v dolžini 757 m in
LC 104081 Negova – Ivanjševci v dolžini
771 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 4,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju (47.
člen ZJN-1-UPB1).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1-UPB1 in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42.a
členom ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za udeležbo na tem javnem razpisu je, da je bil ponudnik v zadnjih
treh letih vsaj trikrat pozitivno ocenjen glavni
izvajalec pri izvedbi podobnih del v vrednosti nad 30 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 33301-4/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 6. 2005, cena:
10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na UJP račun Občine Gornja Radgona št.
01229-0100012643, iz katerega so razvidni
naslednji podatki (ﬁrma, točen naslov, davčna št. – sklic nakazila, davčni zavezanec,
namen nakazila – Vinske poti).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 6. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2005.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se dokažejo z pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2005
ob 13. uri, velika sejna soba občinske uprave – Občina Gornja Radgona, Partizanska
c. 13, 9250 Gornja Radgona.
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: 16. 5. 2005.
Občina Gornja Radgona

Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
1.4) 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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo
gradbeno obrtniških in instalacijskih del na
obstoječem objektu Policijske postaje Ljutomer, št. 430-23/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del na
obstoječem objektu Policijske postaje
Ljutomer. Podrobnejši opis del, ki so predmet javnega razpisa, je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
na obstoječem objektu Policijske postaje
Ljutomer, na naslovu Postružnikova ulica
5, Ljutomer.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.00.00.00-7, dodatni predmeti:
45.21.61.11-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe; izjava banke, da bo ponudniku v zvezi s predmetnim javnim naročilom izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku; bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti; bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku; zavarovalna polica.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva uradnega prejema
računa, predhodno overjenega od nadzornika. Račun je izstavljen po situacijah na
osnovi pregledane in potrjene knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika o končnem
obračunu del.
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.

Ob-13905/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Škocjan, kontaktna oseba: Petra
Pozderec, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Slovenija, tel. 07/38-46-300 ali 07/38-46-308,
faks 07/38-46-309, elektronska pošta: skocjan.obcina@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 36000-0002/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija in rekonstrukcija Metelkovega doma v Škocjanu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Škocjan, parcela št. 32/3
in 32/6, k.o. Stara vas, na naslovu Škocjan
35, 8275 Škocjan.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija in rekonstrukcija obstoječega objekta
v obstoječih merah objekta.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela adaptacije in rekonstrukcije
se morajo izvesti v letu 2005, najkasneje do
31. 12. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 7. 2005 in konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 10% razpisane
vrednosti za resnost ponudbe, bančna garancija v višini 10% pogodbene vrednosti
za dobro izvedbo del ter bančna garancija v
višini 10% pogodbene vrednosti za odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnica bo opravljene storitve plačevala na podlagi mesečnih situacij in končne situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: splošni pogoji (41. do 43. člen
Zakona o javnih naročilih).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravlja-

nje dejavnosti, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe; da ima poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– da nudi plačilni rok 60 dni po datumu
pravilno izstavljenega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2005 do
11. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 6. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005.
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: 24. 6. 2005
ob 11. uri; sejna soba Občine Škocjan.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba se
pošlje ali dostavi v zapečateni kuverti z navedbo »Ne odpiraj – ponudba za Metelkov
dom v Škocjanu«. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov ponudnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Občina Škocjan
Št. 1714-09-430-23/2005/1 Ob-13921/05
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:
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti oziroma za
samostojne podjetnike davčna napoved za
leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS ter potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu); poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovoren za
izvedbo del; dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo del; seznam najpomembnejših gradenj ponudnika in
podizvajalca v zadnjih petih letih s področja
predmetnega javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-23/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43002305, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2005
ob 11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
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
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ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, če tako določa nacionalni
zakon. V Republiki Sloveniji se izjava dana
podana pod materialno in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Ob-13928/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, Jamova 39, 1000
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-39-00,
faks 01/477-32-22.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ-Inženiring d.d., kontaktna oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-030, faks
01/23-44-050.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ-Inženiring d.d., kontaktna oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-030, faks
01/23-44-050.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
»Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Slavko Zalar, univ. dipl. inž., Jamova 39, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-39-00, faks
01/477-32-22.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba GOI del pri rekonstrukciji in delni
nadzidavi objekta K5.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Jamova 39.
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: predmet javnega naročila je izvedba GOI del pri
rekonstrukciji in delni nadzidavi objekta K5.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: druga polovica leta 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2005 in/ali konec
15. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vrednosti izstavljena v skladu
z vzorcem garancije.
Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije.
Originalne izjave banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo ponud-

nik izstavil ob primopredaji opreme. Izjava
se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izstavljene začasne situacije se bodo plačevale v 60
dneh od dneva uradnega prejema računa
potrjenega s strani investitorja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: za izpolnjevanje pogojev je ponudnik
dolžan ponudbi priložiti naslednje dokaze:
1. potrdilo o registraciji,
2. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe s
sedežem v republiki Sloveniji obrazca BON
1 in BON 2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi, izvleček iz bilance stanja
in izkaza poslovnega izvida za leto 2004 ter
potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank,
pri katerih ima odprte transakcijske račune.
Ponudnik dokaže ekonomsko ﬁnančno sposobnost – pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najvažnejših zgrajenih
objektov zadnjih 5 letih, in sicer na vsaj treh
objektih z vrednostjo GOI del posameznega
objekta najmanj 250,000.000 SIT, vključno
z dokazili v obliki potrdila za vsak objekt
posebej, potrjen s strani naročnika oziroma
investitorja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije. Plačilo na
TTR LIZ-Inženiring 19100-0010023743 SZ
KB, d.d.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti pri LIZ-Inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, ob predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2005 do 10.
ure, Inštitut »Jožef Stefan« Jamova 39 –
vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2005
ob 12. uri v prostorih Instituta »Jožef Stefan«, Jamova 39.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Institut »Jožef Stefan«

Storitve
Ob-13646/05
Razveljavitev
Naročnik Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, v celoti
razveljavlja javni razpis za izvajanje prevozov v Občini Ilirska Bistrica za obdobje
2005–2009, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 141 z dne 30. 12. 2004 (Ob-37022/04).
Obvestilo o razveljavitvi so prejeli vsi ponudniki, ki so sodelovali v postopku javnega
naročila.
Naročnik bo pristopil k pripravi novega
javnega naročila.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-13756/05
Popravek
V oddaji javnega naročila storitev za čiščenje prostorov Ministrstva za kulturo, objavljenega 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:
15. 6. 2005 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV.3.2.7) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 15. 6. 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
Št. 260-2/05-7

Ob-13933/05

Popravek
V javnem razpisu za izvedbo preiskav z
magnetno resonanco, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10110/05, se popravijo naslednje točke:
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti
ju je mogoče do 25. 5. 2005.
Rok za predložitev ponudbe: naročnik
mora ponudbo prejeti do 25. 5. 2005 do
12. ure v tajništvo uprave: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica,
Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri
Gorici.
Čas, način in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo javno in se prične 25. 5.
2005 ob 12.15 na lokaciji naročnika: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova
Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, v prostorih sejne sobe upravne službe.
Naročnik bo skladno z določili 25. člena
ZJN-1A spremembo razpisne dokumentacije brezplačno posredoval tistim ponudnikom, ki so jo do današnjega dne že prejeli.
Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica

Ob-13422/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vransko, kontaktna oseba: Aleksander Borštner, Vransko 59, 3305 Vransko, Slovenija, tel. 03/703-28-13, faks
03/703-28-16, elektronska pošta: aleksander.borstner@vransko.si, internetni naslov:
www.vransko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo večnamenske športne dvorane, nadomestnega igrišča in zunanje ureditve
pri Osnovni šoli Vransko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Vransko,
Vransko 23, 3305 Vransko.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.20.00.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije in pridobitev
gradbenega dovoljenja za izgradnjo večnamenske športne dvorane, nadomestnega
igrišča in zunanje ureditve pri Osnovni šoli
Vransko – projektna dokumentacija IP, PGD,
PZI, PZR, PID in predaja popolne vloge za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. Ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti. Ponudnik jo predloži po dokončanju del ob uspešni primopredaji;
– ponudnik mora podpisati izjavo in ob
primopredaji projekta predložiti dokazilo o
izpolnjevanju pogoja 32. in 33. člena ZGO-1.
Predložiti mora kopijo police ali zavarovalne
pogodbe za zavarovanje projektantske odgovornosti za škodo. Kolikor osnovna zavarovalna pogodba ne bo dosegla višine
pogodbne vrednosti za izdelavo projektne
dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo večnamenske športne
dvorane, nadomestnega igrišča in zunanje
ureditve pri Osnovni šoli Vransko, bo moral
skleniti zavarovalno pogodbo za dozavarovanje do polne pogodbene vrednosti. To
pomeni, da bo imel v garancijski dobi 10
let zavarovan projekt do polne pogodbene
vrednosti. Zavarovalna pogodba bo vinkulirana v korist naročnika.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati v
pregled in potrditev predstavniku naročnika
in šele nato potrjene, dostaviti naročniku.
Naročnik bo nesporni del situacije izplačal v
roku 60 dni po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilančne izkaze oziroma izpiske iz bilanc
stanja za zadnja 3 leta.
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: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-06/01-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 6. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun št. 01389-0100004803 s pripisom razpisna dokumentacija za projektiranje VŠD
Vransko in številko javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005, do 10.
ure, Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2005
ob 12. uri, Občina Vransko, sejna soba,
Vransko 59, 3305 Vransko.
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: 11. 5. 2005.
Občina Vransko
Št. 242/05
Ob-13487/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Voj-
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nik, kontaktna oseba: Sabina Arčan, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/780-01-87, faks 03/780-02-00, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda
Novak, Mira Mastnak, Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-01-82,
faks 03/780-02-00, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, tajništvo
uprave, kontaktni osebi: Magda Novak, Mira
Mastnak, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-01-82, faks 03/780-02-00,
elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
ZJN-1; Priloga I A – storitve, št. kategorije: 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje prostorov Psihiatrične bolnišnice Vojnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
4983 m2, vrsta in obseg storitev ter zahtevana pogostost čiščenja je navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005 in/ali konec
31. 7. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi
zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dnevni
plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad (dokaz ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaz-
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nivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence (izpisek ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco (potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema razpisne pogoje – pisna
izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo,
ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo
mora biti v originalu in ne starejše od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – obrazec
BON–2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike,
ki ne predložijo obrazca BON-2); (dokaz ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da nudi 60 dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika;
– da zagotavlja ﬁksno ceno na enoto
storitev za obdobje od 1. 8. 2005 do 31. 7.
2006, nato valorizirano ceni za obdobji od
1. 8. 2006 do 31. 7. 2007 in od 1. 8. 2007 do
31. 8. 2008 – pisna izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja vse razpisane letne količine storitev – pisna izjava ponudnika;
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, sklenil vsaj eno pogodbo
za redno čiščenje prostorov najmanj v izmeri
1000 m2 – pisna izjava ponudnika;
– da je pravilno in pravočasno izpolnjeval
obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa
oziroma, da naročnik ni vlagal upravičenih
reklamacij glede kakovosti in nespoštovanja drugih določil pogodbe – pisna izjava
ponudnika;
– da je podal izjavo o številu zaposlenih,
ki bodo stalno opravljali storitve čiščenja v
Psihiatrični bolnišnici Vojnik – pisna izjava
ponudnika;
– da bo odzivni čas največ 2 uri – pisna
izjava ponudnika;
– da bo opravljal storitve po potrebi 24 ur
na dan, vse dni v letu pod enakimi pogoji
– pisna izjava ponudnika;

– da je predložil opis tehnologije čiščenja
in uporabe čistil;
– da bo zagotovil dvakrat letno kvalitativni in mikrobiološki nadzor ter rezultate
nadzora in analiz predložil naročniku – pisna
izjava ponudnika;
– da bo zagotovil odvoz odpadkov ločeno za infektivne in ostale odpadke – pisna
izjava ponudnika;
– da bo zagotovil mesečna poročila o
opravljenem delu – pisna izjava ponudnika;
– da bo opravljal storitve čiščenja prostorov od ponedeljka do petka, na oddelku za
zdravljenje odvisnosti in odprtem oddelku B
pa od ponedeljka do sobote – pisna izjava
ponudnika;
– da bo opravljal storitve čiščenja prostorov (v pritličju glavnega objekta, odprtega
oddelka C, odprtega oddelka B in uprave)
v dopoldanskem času od 6. do 13. ure in
storitve čiščenja prostorov (v kleti glavnega
objekta, dograjenega objekta v celoti in delovne terapije) v popoldanskem času od 13.
do 19. ure – pisna izjava ponudnika;
– da bo zagotovil zahtevano pogostost
čiščenja, ki bo razvidna iz razpisne dokumentacije – pisna izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena 60 točk,
2. reference 15 točk,
3. kvaliteta 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 12.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije: po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/780-02-00. Prevzem razpisne dokumentacije vsak delovni dan med 8. in 13.
uro. Negotovinsko plačilo na TRR št.: 01100-6030279349 pri UJP Žalec s pripisom
za razpisno dokumentacijo »čiščenje prostorov«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 6. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2008.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ob 9. uri, sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
Celjska cesta 37, Vojnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost javnega naročila (brez DDV):
33,750.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 5. 2005.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-13488/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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: I B – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zajem podatkov za državno topografsko
karto 1: 5000 (DTK 5), območji 1 in 2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA 22.11.52.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): CPA 22.11.52.
2) Kratek opis: zajem podatkov za državno topografsko karto 1:5000 (DTK 5).
3) Obseg ali količina: 130 listov.
Sklop št. 2
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): CPA 22.11.52.
2) Kratek opis: zajem podatkov za državno topografsko karto 1:5000 (DTK 5).
3) Obseg ali količina: 130 listov.
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: zajem podatkov za državno topografsko karto
1:5000 (DTK 5):
– območje 1,
– območje 2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2005 in/ali konec
30. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica in menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe,
– garancija za zavarovanje resnosti ponudbe,
– menica in menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,
– menica in menična izjava za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– mesečna plačila na osnovi prejetega
računa – 30 dni od prejema,
– plačila izključno v slovenski valuti
(SIT).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Tuji ponudniki:
Za izpolnjevanje pogojev pod 1. do
7. točko predložijo tuji ponudniki ustrezna
dokazila pristojnih institucij v skladu z na-

vodilom o seznamu organov tujih držav,
pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju
obveznih pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil in o
plačilu preveritve teh listin (Uradni list RS,
št. 13/01). V primeru, da država tega ponudnika ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik
predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred
pristojnim organom, kjer ima sedež ali lastno
pisno izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa.
2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije, za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni.
3. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
4. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
5. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
6. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
7. Podatki o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti ponudnika. Pogoj, da bo ponudnikom priznana ekonomsko – ﬁnančna sposobnost je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli
blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
8. Tehnična usposobljenost.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije, za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni.
3. Ponudnik priloži izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence.
4. Ponudnik priloži potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
5. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
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6. Ponudnik priloži potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti ponudnika,
in sicer: obrazec BON-1 s podatki in kazalniki za leto 2004 in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za leto
2004. Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazcev
BON-1, predložijo samo obrazec BON-2.
Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila
poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske račune, da le-ti v preteklih 6 mesecih, niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki
ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko
– ﬁnančno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava in podatki o tehnični
usposobljenosti (OBR 4 in 4a).
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:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena storitev,
2. izkušnje in reference.
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: 90425-12/2005-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2005.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500 SIT – podračun EZR
št. 01100-1000616337 model: 11 sklic na št.
25127-7141998-99000005.
Brezplačen prevzem na spletnih straneh Geodetske urave Republike Slovenije
http://www.gu.gov.si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 6. 2005 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2005 ob
10. uri, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
sejna soba v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 5. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-13489/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Mavec Majda, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-58, faks 01/478-48-87, elektronska pošta: majda.mavec@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: I B – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Naloga 4.1: prenos zemljiškokatastrskih načrtov v digitalno obliko – sklop
1;
Naloga 4.2: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko – sklop
2;
Naloga 4.3: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko – sklop
3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA: 72.30.21, CPA:
72.30.22.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izdelava vektorskih slojev
mreže listov zemljiškokatastrskih načrtov za
različna merila in prenos zemljiškokatastrskih načrtov v digitalno obliko.
3) Obseg in količina: 30.300 načrtov.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: uskladitev stare verzije
digitalnih podatkov z veljavnimi tehničnimi
pogoji in pretvorba arhiva zemljiškega katastra v digitalno obliko.
3) Obseg ali količina:
– uskladitev stare verzije digitalnih podatkov z veljavnimi tehničnimi pogoji
(4741 tifov);
– pretvorba arhiva zemljiškega katastra
v digitalno obliko (210.000 tifov).
Sklop št. 3
2) Kratek opis: pretvorba arhiva zemljiškega katastra v digitalno obliko in vzdrževanje digitalne zbirke listin.
3) Obseg ali količina:
– pretvorba arhiva zemljiškega katastra
v digitalno obliko (200.000 tifov);
– vzdrževanje digitalne zbirke listin
(77.000 tifov).
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– prenos 30.300 zemljiškokatastrskih načrtov v digitalno obliko;
– uskladitev stare verzije digitalnih podatkov z veljavnimi tehničnimi pogoji (4741
tifov);
– vzdrževanje digitalne zbirke listin
(77.000 tifov);
– pretvorba arhiva zemljiškega katastra
v digitalno obliko (410.000 tifov).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 25. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe,
– bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– bančna garancija za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila 30 dni od prejema računa za 70%
izvedenega dela, ostalih 30% po zaključku
celotnega pogodbenega dela.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence. Potrdila ne
smejo biti starejša od 3 mesecev.
5. Tuji ponudnik dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi oziroma običajno prakso
tuje države. Če izdaja listin o izpolnjevanju
katerega od obveznih pogojev ni v skladu z
veljavno zakonodajo in predpisi tuje države,
se prizna, kot dokazilo o izpolnjevanju tega
pogoja, pisna izjava, ki jo tuji ponudnik poda

pod prisego pred pristojnim organom tuje
države, če je to v skladu z običajno prakso
te tuje države. Če izpolnjevanje enega od
obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države
pomeni tudi izpolnjevanje drugega ali drugih
obveznih pogojev, pa to v listini ni izrecno
zapisano, mora tuji ponudnik to dokazati
s predložitvijo izvlečka iz relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega
organa tuje države ali svoje izjave, ki jo potrdi pristojni organ tuje države.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
2. Podatki o ekonomsko – ﬁnančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo leto
in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za
odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato
ne morejo dvigniti obrazcev BON-1, predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko
predložijo tudi podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki
ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih
bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske
račune, da le-ti v preteklih 8 mesecih, niso
bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši od 3 mesecev. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko
– ﬁnančno sposobnost za opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko – ﬁnančna sposobnost
je, da v preteklih 8 mesecih niso imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
3. Tuji ponudnik lahko dokaže svojo ﬁnančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih
izkazov za pretekla tri računovodska leta,
ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen
v državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali
mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer
ima sedež.
4. Povprečna ustvarjena letna vrednost
prometa (za pretekla tri koledarska leta) ponudnika, mora presegati dvakratno vrednost
ponudbe za posamezen sklop.
5. V zadnjih treh koledarskih letih ponudnik ne sme imeti negativnega ﬁnančnega
poslovanja (izgube pri poslovanju).
6. Ponudnik mora izkazati zanesljivost
pri poslovanju z izpolnitvijo obrazca o podatkih o uveljavljenih (neuveljavljenih) jamstvih zoper ponudnika oziroma o podatkih o
pravdah od 1. 2. 2002 dalje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z vsem materialom, ki ga bo naročnik predal
izvajalcu in je predmet pogodbenega dela,
ravnal tako, da ne bo prišlo do kakršnegakoli poškodovanja ali izgube materiala ter, da
se bo material, ki ga bo kot izvajalec prejel
od naročnika v času pogodbenega dela, nahajal maksimalno 200 km od sedeža naročnika, kar mora biti razvidno iz ponudbe – samega načina izvedbe pogodbenega dela ter
lokacije izvajanja pogodbenega dela.
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2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je
sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
3. Izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije in podatki o usposobljenosti
ponudnika, kjer mora ponudnik navesti isto
ali enako opremo, s katero bo razpolagal v
času izvajanja pogodbenega dela in s katero je bil izveden test – lahko se razlikuje
le v številu kosov opreme. Ponudba mora
vsebovati, poleg ostalih delavcev, najmanj
eno osebo, ki bo ključno pokrivala vsebinski del pogodbene naloge. Ta oseba mora
imeti slovensko državljanstvo ali potrdilo o
aktivnem znanju slovenščine s strani pooblaščene inštitucije in poznati mora slovenski zemljiški kataster in njegov sistem
arhiviranja oziroma poznati primerljiv sistem
zemljiškega katastra, kar mora izkazovati
z najmanj dvema referencama sodelovanja
na nalogah, ki so bile zaključene po 31. 12.
2002. Za vodjo pogodbene naloge je nujno
predložiti dokazilo, da je bila oseba že vodja
vsaj dveh (katerihkoli) pogodbenih nalog, ki
so bile uspešno zaključene po 31. 12. 2002
in je bila njihova posamezna vrednost enaka ali večja vrednosti naloge, za katero se
daje ponudba.
4. Ponudnik mora za nalogo, za katero se prijavlja, predložiti test. Ponudniki, ki
so že izdelali test za predhodni javni razpis (2005/S 54-052363 z dne 17. 3. 2005;
26-28/2005 Ob-7534/05 z dne 18. 3. 2005),
pri katerem v postopku javnega naročanja
ni prišlo do odpiranja ponudb, lahko predložijo test, ki so ga izdelali za ta javni razpis. Naročnik ga bo na podlagi meril, objavljenih v razpisni dokumentaciji, ovrednotil.
Uspešno izdelan test je pogoj za udeležbo
ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 2005/S
54-052363 z dne 17. 3. 2005; 26-28/2005
Ob-7534/05 z dne 18. 3. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2005.
Cena: 1.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
01100-8450002549 model: 11 sklic na št.:
25127-7130007-99000005 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik podjetja s pooblastilom, če je to potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005
ob 10. uri, Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: za tehnični
del: Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Majda Mavec, tel.
478-48-58.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 5. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-13539/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-79-127, faks 01/58-79-406,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Bohnec, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OP-INFO-01/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
operativni najem licenc OSL: 300 kosov
Ofﬁce Professional in 300 kosov CoreCal
(Windows Cal, Exchange Cal, SMS, SharePoint Portal Cal) in nakup licenc OLP:
200 kosov Windows Cal 2003.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut, Zaloška
2, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.24.50.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: operativni najem licenc OSL: 300 kosov Ofﬁce
Professional in 300 kosov CoreCal (Windows Cal, Exchange Cal, SMS, SharePoint
Portal Cal) in nakup licenc OLP: 200 kosov
Windows Cal 2003.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 12. 5. 2005, konec 15. 7.
2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu – izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki odraža
zadnje stanje ponudnika (lahko fotokopija);
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje po-
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trebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 1. ponudnik mora imeti status
Microsoftovega pooblaščenega podpornega
centra (MCSC) – vpogled v spletno stran
družbe Microsoft Slovenija.
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: OP-INFO-01/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 6. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti brezplačno na
internetnem naslovu www.praetor.si (v rubriki Javna naročila) ali na pisno zahtevo preko
e-mail naslova: info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 6. 2005, do 13.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2005
ob 14. uri, velika sejna soba Onkološkega
inštituta (Stavba C) – Zaloška 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 5. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 589/2005
Ob-13620/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, kontaktna oseba: Breda Leskovšek, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik,
Slovenija, tel. ++386/1/831-74-44, faks
++386/1/831-76-66, elektronska pošta:
zuim@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 2.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izvajanje
prevozov gibalno oviranih učencev in dijakov na področju RS s prilagojenim vozilom,
št. 01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvajanje dnevnih in vikend prevozov gibalno oviranih
učencev in dijakov na področju RS s prilagojenim vozilom, in sicer po sklopih,
navedenih v prilogi B. Podrobnejši opis in
obseg storitve, ki je predmet javnega razpisa, je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prevozi se izvajajo na
dogovorjenih relacijah na območju RS.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.34.00-71.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.34.00-71.
2) Kratek opis: dnevni prevozi.
3) Obseg ali količina: opis in obseg storitve sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 2.1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.34.00-71.
2) Kratek opis: vikend prevozi na relaciji
Kamnik–Maribor–Ptuj–Kamnik.
3) Obseg ali količina: opis in obseg storitve sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 2.2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.34.00-71.
2) Kratek opis: vikend prevozi na relaciji
Kamnik–Lucija–Kamnik.
3) Obseg ali količina: opis in obseg storitve sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 2.3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.34.00-71.
2) Kratek opis: vikend prevozi na relaciji
Kamnik–Vipava–Kamnik.
3) Obseg ali količina: opis in obseg storitve sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Podsklop št. 2.4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.34.00-71.
2) Kratek opis: vikend prevozi na relaciji
Kamnik–Novo mesto–Krško–Kamnik.
3) Obseg ali količina: opis in obseg storitve sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
obseg storitve, ki je predmet javnega razpisa, je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2. 9. 2005 in/ali konec
23. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po opravljeni
storitvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: 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
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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;
licenca za opravljanje prevozov; društva:
odločba o vpisu v register društev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju: BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti; samostojni
podjetniki: davčna napoved in potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu; 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; društva: poročilo o poslovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o starosti vozila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2 število ustrezno prilagojenih vozil.
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: 01/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 6. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6030689368,
sklicna številka: 299 9, za nakazila iz tujine
pa še naslednji podatki: BS Ljubljana, IBAN:
SI56011006030689368, SWIFT: LJBASI2X,
od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
delovnik med 11. in 13. uro. 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: 2. 6. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 2. 6. 2005
ob 14. uri; Zavod za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik
(sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo z
izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo
za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.
Tuji ponudniki predložijo pod točkama
III.2.1.1) in III.2.1.2) navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo
vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo,
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik
Ob-13622/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Tatjana
Kozole, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Tatjana
Kozole, Gregorčičeva 25A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka JN: 06/05 VV;
številka zadeve: 430-80/2005.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava popisov del ter izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del pri obnovi službenih in najemnih stanovanj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Postojna,
Kozina, Sežana, Koper, Ribnica, Jesenice,
Ptuj, Maribor, Murska Sobota, Celje, Velenje, Prevalje in Brežice.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
2) Kratek opis: stanovanja v Ljubljani,
Postojni, Kozini, Sežani in Kopru.
3) Obseg ali količina: izdelava popisov
del ter izvajanje strokovnega nadzora nad
izvajanjem del pri obnovi službenih in najemnih stanovanj, in sicer za 5 stanovanj v
Ljubljani, 1 v Postojni, 3 v Kozini, 2 v Sežani
in 1 v Kopru.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
2) Kratek opis: stanovanja v Ljubljani,
Ribnici in Jesenicah.
3) Obseg ali količina: izdelava popisov
del ter izvajanje strokovnega nadzora nad
izvajanjem del pri obnovi službenih in najemnih stanovanj, in sicer za 8 stanovanj v
Ljubljani, 1 v Ribnici in 4 na Jesenicah.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
2) Kratek opis: stanovanja v Ljubljani,
Ptuju, Mariboru in Murski Soboti.
3) Obseg ali količina: izdelava popisov
del ter izvajanje strokovnega nadzora nad
izvajanjem del pri obnovi službenih in najemnih stanovanj, in sicer za 7 stanovanj
v Ljubljani, 1 na Ptuju, 1 v Mariboru in 1 v
Murski Soboti.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
2) Kratek opis: stanovanja v Ljubljani,
Celju, Velenju, Prevaljah in Brežicah.
3) Obseg ali količina: izdelava popisov
del ter izvajanje strokovnega nadzora nad
izvajanjem del pri obnovi službenih in najemnih stanovanj, in sicer za 5 stanovanj v
Ljubljani, 1 v Celju, 1 v Velenju, 1 na Prevaljah in 3 v Brežicah.
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: izdelava popisov del ter izvajanje strokovnega
nadzora nad izvajanjem del pri obnovi službenih in najemnih stanovanj.

nadzornike posameznih del skladno z določili 85.–88. člena ZGO-1-UPB1 (Uradni list
del RS, št. 102/04).
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 ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen oziroma
ni vpisan v kazensko evidenco;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
5. izpolnjen, podpisan in žigosan priložen obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. seznam treh izvedenih istovrstnih storitev vključno s tremi originalno potrjenimi
potrdili – izjavami na priloženih obrazcih iz
razpisne dokumentacije, ki morajo potrjevati
ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
7. fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne police;
8. fotokopije potrdil o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici ter strokovni življenjepisi, iz katerega so razvidne delovne
izkušnje osebja;
9. fotokopije potrdil o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici ter strokovni življenjepisi, iz katerega so razvidne delovne
izkušnje osebja.
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 8. 6. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik med 9.
in 11. uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 6. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2005
ob 9.30; Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije,

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 400.000 SIT za vsak posamezni
sklop.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema posameznega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;
imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
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. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
5. ponudnik mora izpolniti in priložiti obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi;
6. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj tri istovrstne storitve – izdelava
popisov del ter izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del pri obnovi stanovanj – v posamični vrednosti posla najmanj
5,000.000 SIT z vključenim davkom na dodano vrednost;
7. ponudnik mora imeti skladno s 33.
členom ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št.
102/04) zavarovano svojo odgovornost
(projektantska odgovornost) za škodo, ki bi
utegnila nastati naročniku in tretjim osebam
v zvezi z opravljanjem dejavnosti;
8. ponudnik mora poimensko navesti
vodjo projekta in odgovorne projektante za
izdelavo posameznih načrtov, in sicer: za
načrt gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov, za načrt električnih inštalacij
in električne opreme, za načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, ki morajo izpolnjevati
zakonske pogoje za odgovornega projektanta skladno z določili 45. člena ZGO-1UPB1 (Uradni list del RS, št. 102/04);
9. ponudnik mora poimensko navesti
odgovornega nadzornika za izvajanje nadzora nad izvedbo del in tri njihove pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih
del (gradbena in zaključna dela, električne
inštalacije, strojne inštalacije), ki morajo izpolnjevati zakonske pogoje za odgovorne
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nepremičnine in skupne službe državne
uprave, Gregorčičeva 25a, Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 5. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-13623/05
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: Dragica Mazej, referentka za socialo, stanovanjske in šolske zadeve, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-48-10, faks 02/870-48-21,
elektronska pošta: obcina@crna.si, dragica.mazej@crna.si, internetni naslov:
http://www.crna.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 šolski prevozi.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 490-03-05/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje prevozov predšolskih in šoloobveznih otrok na območju Občine Črna
na Koroškem v šolskem letu 2005/2006
in 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Črna
na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklopi,
navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2005/2006 in 2006/2007
v skladu s šolskim koledarjem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila; začetek 1. 9. 2005 in konec 30. 6. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo 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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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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;
– dodatni pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki ni starejši od 60 dni;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, licenca za opravljanje prevozov potnikov;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1, BON2;
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto;
– potrdilo banke, da ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih
treh mesecih, kar je pogoj za priznanje ﬁnančne sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam razpoložljivih motornih vozil;
– reference iz zadnjih šest let (vsaj 10
referenc);
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu, Pravilnik o prevozih skupine otrok
v avtobusnem prometu in 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: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V primeru enakega števila točk, je najugodnejši tisti ponudnik, ki poleg cene ponuja tudi tehnično varnejše vozilo za prevoz
otrok.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po računu na Občina Črna na Koroškem, Center 101, TRR:
01216-0100010176.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 6. 2005 najkasneje do 12. ure na naslov: Občina Črna
na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na
Koroškem, v zapečateni ovojnici s pripisom
»Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 100 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2005
ob 12.30; Občina Črna na Koroškem, Center 101, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2005.
Občina Črna na Koroškem
Ob-13625/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hodoš, kontaktna oseba: Ludvik Orban, Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos, Slovenija, tel. 02/559-80-21, faks
02/559-80-20, elektronska pošta: obcina-hodos-kozseg@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 278/05-LS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba geodetskih del na komasacijskem
območju k.o. Hodoš (elaborat obstoječega stanja na komasacijskem območju,
elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju, idejna zasnova ureditve komasacijskega območja, elaborat
nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba del se izvaja
na terenu – k.o. Hodoš in v prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.50.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 1,000.000 SIT,
– 10% bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po obračunskih situacijah opravljenih del.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 41. do 47.
členu Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04) ter v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki odraža zadnje stanje, da je ponudnik registriran.
2. Potrdilo pristojnega organa države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročanja.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku, oziroma potrdilo, da v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben; ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje in
da v zadnjih šestih mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca
ni imel blokiranega ﬁnančnega računa.
Dokazila:
– za pravne osebe: originalen obrazec BON-1/P za preteklo poslovno leto in
BON-2, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
banke, pri kateri ima ponudnik odprt ﬁnančni
račun, da le-ta v zadnjih šestih mesecih ni
bil blokiran;
– potrdilo davčnega urada ali drugega
pristojnega organa, da ima ponudnik poravnane vse davke prispevke in druge obvezne
dajatve in poslovne obveznosti;
– potrdilo sodišča oziroma pristojnega
organa države, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
ni prenehal opravljati registrirane dejavnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o tehnični usposobljenosti, s
katero zagotavlja, da ima ponudnik zadostno število strokovno usposobljenih ljudi
za opravljanje storitev in da imajo ustrezno
opremo za izvedbo pogodbe;
– reference s področja opravljanja geodetskih del na komasacijskih območjih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/00), Zakon o kmetijskih zemljiščih – UPB1 (Ur. l. RS, št. 55/03), Pravilnik o
izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Ur.
l. RS, št. 95/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – 65%,
2. rok izvedbe – 10%,

3. reference ponudnika na primerljivih
delih – 10%,
4. pridobljeni certiﬁkat ISO 9001 – 5%,
5. kadrovska sestava – 10%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 278/05-LS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 6. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na TRR Občine Hodoš, ki je odprt
pri Banki Slovenije, št. 01361-0100012383;
namen nakazila: za razpisno dokumentacijo
– komasacija Hodoš III.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 6. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 6. 2005
ob 13. uri; Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205
Hodoš – Hodos.
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: Ludvik Orban,
tel. 02/559-80-21.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Občina Hodoš
Ob-13635/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, kontaktna oseba: Predrag Sekulič, tel.
01/47-34-768, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/47-34-600, 01/43-16-035,
elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni
naslov: www.caa-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 08.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije za prenovo potniškega terminala
na letališču Maribor.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije za prenovo potniškega terminala na letališču
Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Kraj dobave: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten obseg je razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti.
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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: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natačno opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki
ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik
in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...) Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
– izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...);
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
– originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih presegati vrednost
javnega naročila, kar ponudnik izkaže z izkazom uspeha za zadnja tri leta. Kot dokaz
se predloži bilance stanja, izvlečki iz bilance
stanja ali drugim enakovrednim dokazilom.
Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane izkaze. Če
ponudnik glede na svojo statusno obliko ni
dolžan dajati takšnih izkazov je dolžan predložiti davčne napovedi;
– noben izmed računov ponudnika ne
sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran,
kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave
katere račune ima in obrazcem BON2 za
vsak svoj račun. Če se obrazec BON2 za
določen račun ne izdaja, se neblokiranost
računa izkaže z drugim enakovrednim dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima
odprt svoj račun;

Stran

3718 /

Št.

50 / 20. 5. 2005

– ponudnik mora predložiti izkaz o sposobnosti na podlagi Odredbe o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih porabnikov. Navedeni pogoj se dokazuje s predložitvijo izjave
ponudnika in s poročilom pooblaščenega
revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev projektiranja v zadnjih desetih letih, ki
se nanaša na projektiranje letališke infrastrukture. Ponudnik izkaže izpolnjevanje
tega pogoja s svojo izjavo in izjavo, ki jo
potrdijo naročniki teh del. Če gre za skupno ponudbo se reference partnerjev lahko
komulirajo. Reference podizvajalcev se ne
upoštevajo;
– ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev izdelave projektov za objekte pri katerih
je investicijska vrednost najmanj 350 mio
SIT v zadnjih treh letih. Ponudnik izkaže
izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in
izjavo, ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre
za skupno ponudbo se reference partnerjev
lahko komulirajo. Reference podizvajalcev
se ne upoštevajo;
– ponudnik mora navesti seznam zaposlenih oseb, ki bodo izvajale javno naročilo
skupaj s podatki o njihovi izobrazbi in referencah. Ponudnik mora imeti zaposlene vsaj
tri osebe z univerzitetno izobrazbo ustrezne
smeri;
– ponudnik mora navesti seznam vseh
morebitnih podizvajalcev in pri vsakem
opredeliti delež udeležbe v razmerju do
vrednosti celotnega javnega naročila. Ponudnik lahko izvaja dela le s podizvajalci, ki
so navedeni v ponudbi;
– ponudnik mora podati izjavo, da daje
ponudbo za izvedbo projektov v skladu z
razpisno dokumentacijo, ter predložiti predračun.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka. odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-6/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2005 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005
ob 9. uri v sejni sobi Uprave RS za civilno
letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da, Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo
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Ob-13739/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Marijan Prijatelj, univ. dipl. pravnik., Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-10,
faks 01/750-51-58, elektronska pošta: direktor.obcina@vrhnika.si, internetni naslov:
www.vrhnika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Viktor Razdrh; Tržaška 1,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-44,
faks 01/755-31-03, elektronska pošta: Splosne.obcina@vrhnika.si, internetni naslov:
www.vrhnika.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Viktor Razdrh, Tržaška 1, 1360 Vrhnika,
Slovenija,
tel.
01/755-54-44,
faks
01/755-31-03, elektronska pošta: Splosne.obcina@vrhnika.si, internetni naslov:
www.vrhnika.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Vrhnika, kontaktna oseba: Viktor Razdrh,
Tržaška 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/755-54-44, faks 01/755-31-03, elektronska pošta: Splosne.obcina@vrhnika.si, internetni naslov: www.vrhnika.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
I A.
Kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava razvojne strategije Občine Vrhnika in strategije prostorskega razvoja
občine skupaj s prostorskimi redi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2005 in/ali konec
z zakonom določenim rokom za sprejem
strategije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu posameznega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence – kopijo registracije podjetja, ki izkazuje zadnje pravno – relevantno stanje:
za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike posameznike, ki niso vpisani v sodni register pa priglasitveni list davčnega organa (potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni glede na datum
odpiranja ponudb);
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo odločbe, dovoljenja pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom
oziroma potrdilo, ki ga izda pristojni organ,

ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti, če je dovoljenje
zahtevano s posebnim zakonom ali lastno
izjavo, da za opravljanje te dejavnosti takšno dovoljenje ni potrebno ali lastna izjava,
da za to dejavnost takšno dovoljenje ni
potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem (potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni glede na datum odpiranja ponudb).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, 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. Za ponudnika, ki ni vpisan v
register pri sodišču zadošča potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki jo
izda pristojni davčni urad; (potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni glede na datum odpiranja ponudb);
– ponudnik pravna oseba predloži obrazec BON-1/P in obrazec BON-2, izpolnjena
in potrjena s strani Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES); ponudnik samostojni podjetnik predloži obrazec
BON-1/SP, izpolnjen in potrjen s strani AJPES, ter potrdilo poslovne banke o stanju
na transakcijskem računu, ki dokazuje, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih do dneva
sestave dokumenta ni imel blokiranega računa (dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni glede na datum odpiranja ponudb);
– da nudi 30 dnevni plačilni rok;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti, ki mora
veljati do poteka veljavnosti ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– izjava o zagotavljanju roka izvedbe;
– najmanj ena potrjena referenca izvedenih strateških aktov v občini z nad 10.000
prebivalcev skupaj s potrdilom naročnika o
dobro opravljenem delu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZUreP-1 (Ur. l.
RS, št. 110/02 in 8/03) in ZGO-1 (Ur. l. RS,
št. 110/02, 55/03, 97/03 in 47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
– cena 80 točk,
– reference 20 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 6. 2005.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR 01340-0100001093 – za razpisno –
Strategija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 6. 2005 do
12. ure.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom "Ne odpiraj, ponudba priprava za
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tisk in tiskanje mesečnika Naš časopis" z
naslovom ponudnika na hrbtni strani.
Ponudbe morajo do navedenega roka
prispeti na naslov s priporočeno pošto ali
biti osebno vročene.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2005
ob 13. uri, Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Občina Vrhnika

– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali, da zaradi takšnega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(dokazilo: dokument iz točke 1.4 ponudbene
dokumentacije);
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni (dokazilo: dokument iz točke 1.5 ponudbene
dokumentacije);
– da proti ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem (dokazilo: dokument iz točke 1.7 ponudbene dokumentacije, vsebina potrdila je lahko združena z vsebino potrdila pod točko 1.4).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni (dokazilo: dokument iz točke 1.6 ponudbene
dokumentacije);
– da je ponudnik ﬁnančno in poslovno
sposoben za opravljanje navedene storitve; pogoj za priznanje ﬁnančne in poslovne
sposobnosti je, da v preteklih 6 mesecih ni
imel blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov)
(dokazilo: dokumenti iz točke 1.8 ponudbene dokumentacije).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik usposobljen za opravljanje navedene storitve (npr. dokazilo o razpolaganju z ustrezno opremo in inštrumentarijem – stanje na dan oddaje ponudbe,
seznam primernih referenc);
– da ponudnik v ponudbi navede spisek
delavcev, ki bodo izvajali naloge in da navede potrebne izkušnje vodje in strokovnega
sodelavca pri izvajanju projekta.
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:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponujena cena – od 0 do 40,
2. stroški vzdrževanja – od 0 do 15,
3. reference zaposlenih – od 0 do 15,
4. kvaliﬁkacije ponudnika in podizvajalcev – od 0 do 15,
5. terminski plan – od 0 do 15.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 8-IX-459/4O-05/SL.

Št. 63/05
Ob-13745/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, kontaktna oseba: Sonja Likar, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-95-34, faks 01/230-95-40, elektronska
pošta: sonja.likar@zrsvn.si, life@zrsvn.si, internetni naslov: www.zrsvn.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: izdelava informacijskega
sistema Natura 2000, ki je ena od akcij
projekta LIFE: Natura 2000 v Sloveniji
– upravljavski modeli in informacijski sistem.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: IS N2K.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik s tem razpisom išče izvajalca za
izgradnjo informacijskega sistema Natura
2000, za vodenje in upravljanje podatkovnih
zbirk in podporo pri poročanju o območjih
Natura 2000 v Sloveniji, v okviru projekta
LIFE z naslovom »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«, (LIFE04NAT/SI/000240), ki vključuje
naslednje naloge:
– analiza podatkovnih baz, procesov in
uporabnikov,
– analiza podatkovnih komunikacij,
– priprava podatkovnega in postopkovnega modela informacijske rešitve,
– deﬁniranje protokola izmenjave podatkov,
– deﬁniranje izmenjevalnega formata za
datotečno izmenjavo,
– izbira strojne opreme,
– izdelava programske opreme podatkovnih baz,
– izdelava računalniškega programa za
produkcijo podatkov Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,

– namestitev in povezovanje vse sestavnih delov v skupni tehnološki sistem,
– upravljanje in spremljanje poskusnega
delovanja sistema ter uvedba tehnološkega
sistema v normalno delovanje,
– izdelava dokumentacije,
– izobraževanje porabnikov tehnološke
rešitve,
– priprava terminskega plana izdelave
informacijskega sistema,
– priprava plana vzdrževanja informacijskega sistema.
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: nabava
strojne opreme in izgradnja informacijskega
sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
29. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– zavarovanje resnosti ponudbe;
– zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti;
– zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku;
– zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačevanje po delih, glede na izvedbo (terminski
plan) in v skladu s pogodbo. Plačilo samo
v slovenskih tolarjih (SIT). Plačilni rok je
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) 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 ﬁnančno in poslovno sposoben, kar dokazuje s tem, da
v preteklih šestih mesecih ni imel blokiranih
transakcijskih računov;
– ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati dodatne kadrovske pogoje. Ponudnik mora za izvedbo projekta prijaviti vodjo
projekta z izkazovanjem petletnih izkušenj
s področja vodenja projektov vzpostavitve
informacijskih sistemov; strokovnega sodelavca s področja informacijske tehnologije z
izkazovanjem dvoletnih izkušenj s področja
GIS (geografski informacijski sistemi), DBA
(administracija podatkovnih zbirk) in načrtovanja sistemov z vsebino in obsegom del,
podobnim predmetu tega razpisa;
– ponudnik mora priložiti tudi seznam
najpomembnejših dobav ali storitev na istovrstnih storitvah v zadnjih treh letih. Ponudnik mora podati vsaj dve istovrstni dobavi
ali storitvi. Kot istovrstna dobava se štejejo
projekti z opisanih področij, pri čemer se za
vsakega zahteva poimenska navedba strokovnih sodelavcev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter ima dovoljenje (odločba upravnega
organa) za opravljanje dejavnosti (dokazilo:
dokument iz točke 1.3 ponudbene dokumentacije);
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2005, brezplačno po predhodnem zaprosilu na elektronski naslov: life@zrsvn.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2005
ob 13. uri; Zavod RS za varstvo narave,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, velika
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: LIFE04NAT/SI/000240.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave
Ob-13777/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559, faks
01/47-10-503, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) 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 IA 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-8-S/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razvojno raziskovalni projekt izdelave
tehničnih pogojev za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske
gradnje – TPSG.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.20.00.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 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: podatki o ponudniku z
dokazili o izpolnjevanju pogojev za priznanje
sposobnosti.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija ponudnika, potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik, kot tudi
pooblaščene osebe niso vpisane v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo pristojnega sodišča, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, potrdilo Davčne uprave
RS, da ponudnik nima neporavnanih davkov
in prispevkov, s strani AJPES potrjene računovodske izkaze za leto 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference ponudnika, izjava o
sodelujočih kadrih in njihovih referencah.
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: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– vsebina in obseg,
– cena,
– reference ponudnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 23053-2/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 6. 2005, cena:
3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani
ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med 10. in 14.
uro na sedežu naročnika proti plačilu 3.000
SIT na transakcijski račun Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada:
01100-6270960211, s sklicem: 00 7621-matična št.-050, namen nakazila: TPSG.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2005, do 10.
ure, na sedež naročnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2005
ob 10. uri, na sedežu naročnika.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-13781/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
CUDV Draga, kontaktna oseba: Alenka
Mercina, Draga 1, 1292 Ig, Slovenija, tel.
01/420-26-35, faks 01/420-26-26, elektronska pošta: center.draga.ig@center-db.si, internetni naslov: www.center-db.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 28.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dnevni odvoz, pranje in dobava opranega perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: CUDV Draga, Draga
1, 1292 Ig in Enota Škoﬂjica, Gumnišče 15,
1291 Škoﬂjica ter Enota Ljubljana, Ob žici 9,
1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
19,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 31. 8.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 6. 2005, cena:
12.000 SIT.
Valuta: pred prejemom dokumentacije.
Pogoji
in
način
plačila:
TR
01100-6030300398.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005, do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 12. uri, CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig.
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: 16. 5. 2005.
CUDV Draga
Ob-13790/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice in

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Vzgojno-varstvena organizacija Jesenice,
kontaktna oseba: Branka Ščap, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice, Slovenija,
tel. 04/583-32-50, elektronska pošta: branka.scap@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 18.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava prehrane za potrebe Osnovne
šole Toneta Čufarja in Vzgojno-varstvene
organizacije Jesenice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba: šolska kuhinja
Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupna ocenjena vrednost je 107,000.000 SIT,
od tega 77,000.000 SIT osnovna šola in
30,000.000 SIT vzgojno-varstvena organizacija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica kot garancija za resnost ponudbe v višini 1% od vrednosti javnega naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni po prejemu zbirne mesečne
fakture.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu – dokazilo: izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence;
– 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 – lastna izjava, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo kot
izjava pod prisego;
– da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež – potrdilo
sodišča.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada;

– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da ima zagotovljeno sodelovanje vsaj enega živilskega tehnologa.
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 – 80 točk,
2. reference iz področja priprave osnovnošolske prehrane – 15 točk,
3. certiﬁkat ISO – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 6. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 01241-6030654038, odprt
pri UJP Kranj, namen plačila: RD za JR-OP
1/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 ali 28 dni
od odposlanja obvestila do 13. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2005
ob 13. uri, Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice,
I. nadstropje, uprava.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
Št. 1714-06-430-31/2005/4 Ob-13906/05
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, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za servisiranje birotehnične opreme (fotokopirnih strojev), ki je po poteku garancijskega roka, št.
430-31/2005.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je servisiranje
birotehnične opreme (fotokopirnih strojev), ki je po poteku garancijskega roka.
Predmet javnega razpisa je tudi servisiranje birotehnične opreme, kateri v času
trajanja pogodbe preneha veljati garancijski rok, izbrani izvajalec začne s servisiranjem le-te po poteku garancijskega
roka. Podrobnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije notranjih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in policijskih
uprav na območju celotne države. Naročnik
lahko izvede prerazporeditev birotehnične
opreme v okviru notranjih organizacijskih
enot Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in policijskih uprav.
O spremembi lokacij bo naročnik sprotno
obveščal izbranega izvajalca.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.31.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.31.00-3.
2) Kratek opis: servisiranje fotokopirnih
strojev znamke Canon.
3) Obseg ali količina: obseg in okvirna
količina storitve sta navedena v razpisni dokumentaciji. Javni razpis se izvaja za obdobje dveh let, v ocenjeni okvirni vrednosti za
dve leti 81,875.000 SIT z DDV.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.31.00-3.
2) Kratek opis: servisiranje fotokopirnih
strojev znamke Minolta.
3) Obseg ali količina: obseg in okvirna
količina storitve sta navedena v razpisni dokumentaciji. Javni razpis se izvaja za obdobje dveh let, v ocenjeni okvirni vrednosti za
dve leti 3,750.000 SIT z DDV.
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 okvirna količina storitve, ki je predmet
javnega razpisa, sta navedena v razpisni
dokumentaciji. Javni razpis se izvaja za obdobje dveh let, v ocenjeni okvirni vrednosti
za dve leti 85,625.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen mesečno.
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.
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Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, obrtno dovoljenje – če je
potrebno, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti oziroma za
samostojne podjetnike: davčna napoved in
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu), potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek (za samostojne podjetnike: potrdila, da so še vpisani v vpisnik
podjetnikov posameznikov), potrdilo da je
ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o usposobljenosti
ponudnika za izvajanje predmeta naročila,
seznam zadostnega števila kadrov, ki bodo
sodelovali pri izedbi javnega naročila in njihove reference.
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 (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
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: 430-31/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43003105, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, Ljubljana,
IBAN SI 56011006370171132, Swift Code
BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega
roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega morajo biti jasno razvidni
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točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 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 začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2005
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij, če v državi, kjer ima ponudnik
sedež, oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne
zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno
dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo,
overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava, podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, šteje za izjavo,
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-13939/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontaktna oseba: Maša Žagar, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-90-98, faks 01/478-90-35, elektronska pošta: masa.zagar@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/mkgp/.
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 28.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 022-252/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izbira izvajalca analiz ﬁzikalno-kemijskih, mikroskopskih in senzoričnih lastnosti medu
za namene interne kontrole medu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: do 600
analiz.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 8. 2005.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: upravičenec do sredstev na podlagi 24. člena
Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na
področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v
letih 2005–2007 za leto 2005 (v nadaljnjem
besedilu: uredba), izbran na javnem razpisu,
sklene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pogodbo ter v skladu z
uredbo vloži zahtevek na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki mu priloži z
uredbo določena dokazila.
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:
Prijavijo se lahko pravne ali ﬁzične osebe, ki so usposobljene in imajo opremo za
izvajanje analiz na ﬁzikalno-kemijske, mikroskopske in senzorične lastnosti medu in
so za te vrste analiz pridobile akreditacijsko listino v skladu s standardom SIST EN
ISO/IEC 17025 Slovenske akreditacije ali
tuje nacionalne akreditacijske organizacije,
priznane s strani Evropskega združenja za
akreditacijo (EA), oziroma, če tega nimajo,
morajo predložiti standardne operacijske postopke (SOP) za vsako vrsto analize, vključujoč analize mikroskopskih in senzoričnih
lastnosti medu.
Če izvajalec sam ne izvaja analiz za vse
parametre, določene v prejšnjem odstavku,
ki so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji, ima lahko podizvajalce/a, za
katere/ga prav tako veljajo zgornji kriteriji
glede akreditacije oziroma SOP-ov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. naziv in sedež izvajalca, ki se javlja na
razpis (splošni podatki o izvajalcu),
2. formalnopravni status izvajalca in dejavnost, za katero je registriran – izpisek iz
sodnega registra, star največ dva meseca,
3. 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco,
5. potrdilo, da izvajalec ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku – izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence,
6. potrdilo, da ima vlagatelj poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni
organ države,
7. izjavo, da bodo vsi postopki in vodenje
dokumentacije potekali v slovenskem jeziku,
če je izvajalec ali podizvajalec tuja pravna
oseba, vpisana v sodni register v Republiki
Sloveniji,
8. podpisano izjavo oziroma (notranji)
pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti
podatkov v skladu s predpisi o varovanju
osebnih podatkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
9. kopijo akreditacijske listine, ki jo je izdala Slovenska akreditacija v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali tuja
nacionalna akreditacijska organizacija, priznana s strani Evropskega združenja za
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akreditacijo (EA), oziroma, če tega ni, SOP
za posamezno vrsto analize, vključujoč analize mikroskopskih in senzoričnih lastnosti
medu,
10. navedba parametrov iz razpisne dokumentacije, preskusnih metod (akreditiranih in neakreditiranih) in cenik preiskav za
preskušanje medu.
Če ima izvajalec podizvajalca/e:
11. izjavo o sodelovanju s podizvajalcem, iz katere so razvidni parametri preskušanja iz razpisne dokumentacije in preskusne metode,
12. kopijo akreditacijske listine, ki jo
je izdala Slovenska akreditacija v skladu
s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali
tuja nacionalna akreditacijska organizacija,
priznana s strani Evropskega združenja za
akreditacijo (EA), oziroma, če tega ni, SOP
za posamezno vrsto analize, vključujoč analize mikroskopskih in senzoričnih lastnosti
medu,
13. navedbo parametrov iz razpisne dokumentacije, preskusnih metod (akreditiranih in neakreditiranih oziroma s SOP) in cenik preiskav, ki jih bo podizvajalec opravljal
za izvajalca.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 022-252/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 6. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2005
ob 9. uri, MKGP, Dunajska 58, Ljubljana
(sejna soba 627).
VI.4) Dodatne informacije: Način in rok
za vložitev prijave: pisne prijave z vso zahtevano dokumentacijo iz točke C je potrebno dostaviti na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, do 15. 6. 2005 do 12. ure. Vse
pisne vloge morajo biti dostavljene v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z besedami: “za javni razpis
za izbiro izvajalca analiz ﬁzikalno-kemijskih,
mikroskopskih in senzoričnih lastnosti medu
– Ne odpiraj!”.
Izbira in upravičenec: vlagatelji vlog bodo
o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija se lahko dvigne vsak delovni
dan na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
v tajništvu Sektorja za kmetijske trge, in
je dostopna tudi na uradnih spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
Informacije: dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12.
uro, po tel. 01/478-90-36 ali 01/478-90-98
(kontaktna oseba: Maša Žagar).

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2005.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-14088/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: franci.jamsek@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 003-2005-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tiskarske storitve in blago ob protokolarnih in drugih dogodkih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25,
1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8; dodatni predmet, glavni besednjak: 78.20.00.00-9; 78.21.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo obsega:
– tiskovine za potrebe protokolarnih dogodkov,
– tiskanje: map, blokov,
– novoletnih voščilnic,
– publikacij, brošur, zbornikov, poročil,
– knjižic,
– plakatov,
– rokovnikov, koledarjjev, namiznih koledarjjev z dotiskom,
– kuverte raznih formatov z dotiskom v
angleškem, francoskem in slovenskem jeziku,
– vse ostale vrste in oblike tiska,
– druge spremljajoče storitve povezane
s predmetom javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki, s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum, bodo morali v 8 dneh po podpisu
pogodbe predložiti bančno garancijo ali kav-
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cijsko zavarovanje za dobro izvedbo posla
v višini 300.000 SIT z veljavnostjo do konca
veljavnosti okvirnega sporazuma.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
plača račun v roku 30 dni od prevzema posamezne naročene storitve, šteto od dneva
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je v preteklih treh letih od
roka za oddajo ponudbe izvedel vsaj 5 podobnih tiskarskih storitev v višini posameznega naročila najmanj 2 mio SIT brez DDV;
kot podobne tiskarske storitve se bodo
upoštevale storitve tiska predmetov iz postavk 1 do 10 speciﬁkacij; kandidat mora
imeti vseh 5 referenc za različne predmete
iz postavk 1 do 10 speciﬁkacij;
5. prva priprava, tisk in dobava predmetov iz posameznega sklopa navedenega v
speciﬁkacijah se izvede v roku 15 dni od
prejema posameznega naročila. Dodatno
naročilo se izvede v roku 3 dni od naknadnega naročila. Naročila v nujnih primerih (iz
točke 1.) se izvede v roku 1 dneva, možne
so zahteve v krajšem roku tudi izven rednega delovnega časa po dogovoru s kontaktno
osebo naročnika;
6. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence; če takega dovoljenja ponudnik ne
bo predložil bo naročnik štel, da ga ponudnik za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa, ne potrebuje;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
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 6: obrazec BON, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel
blokiranih poslovnih računov in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (samostojni podjetnik predloži dokazila bank kjer ima odprte
račune, iz katerih sta razvidna navedena
pogoja). Obrazec mora biti aktualen (izkazovati mora stanje tekočega ali preteklega
meseca).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz obrazca A4 – prijava (referen-
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ce) – predložitev posebnega dokazila ni potrebna;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: ponudnik potrdi roke izvedbe s predložitvijo
obrazca A-10 – predložitev posebnega dokazila ni potrebna.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 003-2005-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 6. 2005, cena:
brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: www.praetor.si (rubrika
javna naročila) ali v pisni obliki preko e-mail
naslova: info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2005, do 12. ure,
ponudbe je mogoče oddati vsak delovnik
med 8. in 12. uro na naslovu: Praetor d.o.o.,
Trg OF 13a, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatna pojasnila je mogoče zastavljati izključno preko informacijskega sistema na naslovu
http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja in
odgovori), do 5. dni pred rokom za oddajo
prijav do 12. ure. Odgovori bodo objavljeni
na spletni strani na istem naslovu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za zunanje zadeve

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-13515/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba:
Alojz Bobnar, univ. dipl. inž. el., Ulica Mir-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-30-00, faks 04/208-33-15, elektronska
pošta: alojz.bobnar@elektro-gorenjska.si, internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/0P-13/2005-ident
102144.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebnih in terenskih vozil;
1. sklop: osebna vozila (standardna),
2. sklop: terenska vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava se bo vršila v
avtopark naročnika v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 3a.
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: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ocenjene vrednosti
(brez DDV),
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od dneva
izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: ident 102144.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR naročnika 25100-9700516198- Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno na sedežu naročnika (soba 109)
vsak dan med 9. in 12. uro s predhodno
enodnevno najavo po tel. 04/2083-555 ali
po telefaksu 04/2083-315 in plačilom stro-

škov. Pred dvigom razpisne dokumentacije ponudnik dostavi potrdilo o plačilu in ID
številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2005 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali svoje ponudbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2005
ob 9. uri, Kranj, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba II. nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan
od 9. do 13. ure na tel. 04/208-30-00 Alojz
Bobnar.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 00294
Ob-13742/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Comino Oto, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Oto.comino@geoplin-plinovodi.si, Matija.biber@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.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.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimi koli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
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: P/JN/43/2005/TS-SV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava cilindričnih vložkov – ključavnic
in obešank za zaklepanje plinskih objektov in prosto stoječih omaric na plinovodnem omrežju.
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.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
cilindričnih vložkov – ključavnic in obešank
za zaklepanje plinskih objektov in prosto
stoječih omaric na plinovodnem omrežju.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek junij 2005 in julij 2005.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za 2.
fazo postopka bo naročnik zahteval bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti in bančno garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v
roku 30 dni od prejema in potrditve računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
– Ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
– Ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) ekonomsko-ﬁnančni pogoji:
1. izjava ponudnika, da je v letu 2004 in
v vseh mesecih leta 2005 pred oddajo ponudbe posloval uspešno;
2. letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 50,000.000 SIT;
b) tehnični, kadrovski in ostali pogoji za:
1. ponudnik mora ponuditi kombinacijo
večnivojski sistem (najmanj 250 nivojev-generalni ključ in 250 različnih pod generalnih
ključev),
2. ponudnik mora imeti za ponujeno dobavo evropski patent proti nepooblaščenemu kopiranju ključev, z veljavnostjo najmanj
do leta 2015,
3. izdelava rezervnih ali dodatnih ključev
sme biti samo pri dobavitelju, in sicer v roku,
ki ne sme biti daljši kot 24 ur na osnovi dogovorjenega načina,
4. cilindrični vložki morajo ustrezati evropskemu standardu EN 1303 najmanj razred 3,
5. obešanke morajo ustrezati evropskemu standardu EN 12320 najmanj razred 3,
6. dobavitelj mora zagotoviti opcijo dobave po cilindričnem vložku po evropskem
standardu EN 1303 najmanj razred 5,
7. dobavitelj mora zagotoviti opcijo dobave obešank po evropskem standardu EN
12320 razred 2, 4, 5 in 6,
8. ponujeni cilindrični vložki za prosto
stoječe omarice in vrata v objekte morajo
omogočiti integracijo na obstoječo izvrtino
brez predelav obstoječih vrat in podboja,
9. mehanizem ponujenega sistema mora
imeti najmanj 6 večstopenjskih aktivnih zapiralnih sistemov,
10. mehanizem ponujenega sistema
mora delovati brez vzmeti,
11. ponudnik mora zagotavljati lasten 24urni servis 365 dni v letu,
12. ponudnik mora zagotoviti izdelavo
ključavnic ter vzdrževanje sistema še najmanj 20 let po dokončanju javnega naročila,
13. ponudnik mora zagotoviti najmanj 3letno garancijsko obdobje za ponujeni sistem,

Št.

14. ponudnik mora zagotoviti individualno oštevilčenje ključev,
15. ponudnik mora imeti referenco za
najmanj 1 milijon že obratujočih ključavnic
v ponujenem sistemu,
16. ponudnik mora zagotoviti možnost
barvnega označevanja ključev.
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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena;
1. cena,
2. garancijski rok,
3. odzivni čas servisa.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
P/JN/43/2004/TS-SV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 5. 2005 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 5. 2005 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 10. 6. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: 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 potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
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: 11. 5. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana

Gradnje
Št. 102/2047/2005
Ob-13704/05
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: Aleš
Brenčič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-51, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Ales.brencic@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Katarina Krepﬂ, Milena
Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/474-24-33, 01/474-25-11,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta: katarina.krepﬂ@eles.si, milena.trifunovic@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbeno-obrtniških del v RTP
Maribor – I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 25. 7. 2005 in/ali konec
16. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: podrobnosti so navedene
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena (80%),
2. število potrjenih izvedenih del dejanskega izvajalca (20%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 26/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005 do 9.30.
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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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ogled objekta
je za ponudnike in njihove podizvajalce obvezen. Ogled bo dne 7. 6. 2006 ob 10. uri v
objektu RTP Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 00617
Ob-13741/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba:
Stipe Žuna, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-07-00,
faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Stipe.zuna@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.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.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimi koli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/44/2005/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. sklop: Plinovod od MRP Valkarton
do MP KLI in MP KLI Logatec;
2. sklop: Prestavitev plinovoda za
Zdravilišče Laško;
3. sklop: Predelava merilno regulacijske linije za potrošnika URSA v MRP
Krka izolacije v Novem mestu;
4. sklop: Vgradnja merilno regulacijske linije za široko potrošnjo v MRP Blisk
v Murski Soboti;
5. sklop: Vgradnja merilno regulacijske linije za široko potrošnjo v MRP Slovenska Bistrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
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:
1. sklop: Plinovod od MRP Valkarton do
MP KLI in MP KLI Logatec;
2. sklop: Prestavitev plinovoda za Zdravilišče Laško;
3. sklop: Predelava merilno regulacijske
linije za potrošnika URSA v MRP Krka izolacije v Novem mestu;
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4. sklop: Vgradnja merilno regulacijske
linije za široko potrošnjo v MRP Blisk v Murski Soboti;
5. sklop: Vgradnja merilno regulacijske
linije za široko potrošnjo v MRP Slovenska
Bistrica.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek junij 2005 in konec november 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
za 2. fazo postopka bo naročnik zahteval
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti in bančno
garancijo za dobro izvedbo posla in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, oboje v vrednosti 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu
v roku 30 dni po izstavitvi posameznega
računa, ki ga bo izvajalec izstavljal enkrat
mesečno za pretekli mesec.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
– Ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
– Ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne in kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ekonomsko ﬁnančni pogoji:
1. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
2. Letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 1.000,000.000 SIT.
b) Tehnični, kadrovski in ostali pogoji
za:
1. sklop: Plinovod od MRP Valkarton do
MP KLI in MP KLI v Logatcu.
1. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih
letih realizirani vsaj dve gradnji na področju
gradnje energetskih objektov in infrastrukture v vrednosti nad 50,000.000 SIT.
2. Ponudnik mora imeti v lasti ali najemu
(v primeru najema mora predložiti dokument
o pogodbenem razmerju) razpoložljivo gradbeno mehanizacijo in opremo za izvedbo
predmetnega naročila oziroma imeti sklenjen sporazum o sodelovanju za peskanje
in podvrtavanje.
3. Ponudnik mora imeti ustrezno dokumentacijo za zagotavljanje kakovosti.
4 Kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci mora za podizvajalce gradbenih in strojno
montažnih del predložiti dokazila, ki so navedena v 1., 2. in 3. točki tehnično, kadrovskih in ostalih pogojev (XVI. točka), glede
na vrsto del, za katera jih prijavlja in spisek
podizvajalcev;

5. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene:
– vsaj enega odgovornega vodjo del. Izobrazba odgovornega vodje del mora biti
najmanj 6. stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom in vpisom v imenik Inženirske
zbornice. Imeti mora najmanj 10 letne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5 let
kot odgovorni vodja del;
– vsaj dve vodji del. Izobrazba vodje del
mora biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri.
Imeti mora najmanj 5 letne izkušnje pri podobnih delih;
6. Ponudnik mora predložiti izpolnjen in
potrjen obrazec: tehnične zahteve za opremo.
2. sklop: Prestavitev plinovoda za Zdravilišče Laško
1. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih
letih realizirani vsaj dve gradnji na področju
gradnje energetskih objektov in infrastrukture v vrednosti nad 50,000.000 SIT.
2. Ponudnik mora imeti v lasti ali najemu
(v primeru najema mora predložiti dokument
o pogodbenem razmerju) razpoložljivo gradbeno mehanizacijo in opremo za izvedbo
predmetnega naročila oziroma imeti sklenjen sporazum o sodelovanju za peskanje
in podvrtavanje.
Ponudnik mora imeti ustrezno dokumentacijo za zagotavljanje kakovosti.
4. Kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci mora za podizvajalce gradbenih in
strojno montažnih del predložiti dokazila, ki
so navedena v 1., 2. in 3. točki tehnično,
kadrovskih in ostalih pogojev (XVI. točka),
glede na vrsto del, za katera jih prijavlja in
spisek podizvajalcev.
5. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene:
– vsaj enega odgovornega vodjo del. Izobrazba odgovornega vodje del mora biti
najmanj 6. stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom in vpisom v imenik Inženirske
zbornice. Imeti mora najmanj 10 letne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5 let
kot odgovorni vodja del.
– vsaj dve vodji del. Izobrazba vodje del
mora biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri.
Imeti mora najmanj 5 letne izkušnje pri podobnih delih.
6. Ponudnik mora predložiti izpolnjen in
potrjen obrazec: tehnične zahteve za opremo.
3. sklop: Predelava merilno regulacijske
linije za potrošnika URSA (Pfeiderer Novothem) v MRP Krka izolacije v Novem mestu.
4. sklop: Vgradnja merilno regulacijske
linije za široko potrošnjo v MRP Blisk v Murski Soboti.
5. sklop: Vgradnja merilno regulacijske
linije za široko potrošnjo v MRP Slovenska
Bistrica.
1. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih
letih realizirani vsaj dve gradnji na področju
gradnje energetskih objektov in infrastrukture v vrednosti nad 10,000.000 SIT.
2. Ponudnik mora imeti v lasti ali najemu (v primeru najema mora predložiti dokument o pogodbenem razmerju) razpoložljivo gradbeno mehanizacijo in opremo
za izvedbo predmetnega naročila oziroma
imeti sklenjen sporazum o sodelovanju za
peskanje.
3. Ponudnik mora imeti ustrezno dokumentacijo za zagotavljanje kakovosti.
4. Kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci mora za podizvajalce gradbenih in
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strojno montažnih del predložiti dokazila, ki
so navedena v 1., 2. in 3. točki tehnično,
kadrovskih in ostalih pogojev (XVI. točka),
glede na vrsto del, za katera jih prijavlja in
spisek podizvajalcev.
5. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene:
– vsaj enega odgovornega vodjo del. Izobrazba odgovornega vodje del mora biti
najmanj 6. stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom in vpisom v imenik Inženirske
zbornice. Imeti mora najmanj 10 letne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5 let
kot odgovorni vodja del.
– vsaj dve vodji del. Izobrazba vodje del
mora biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri.
Imeti mora najmanj 5 letne izkušnje pri podobnih delih.
6. Ponudnik mora predložiti izpolnjen in
potrjen obrazec: tehnične zahteve za opremo.
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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena;
1. faza:
1. reference,
2. število sklenjenih pogodb za potrebe
izgradnje prenosnih ali distribucijskih plinovodov v vrednosti nad 20,000.000 SIT v
zadnjih 5 letih;
2. faza:
3. cena,
4. rok izvedbe,
5. garancijski rok.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/44/2004/TSSG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 5. 2005 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 5.2005 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 10. 6. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: 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 potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Št.

Storitve
Št. 102/2046/2005
Ob-13703/05
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: Aleš
Brenčič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-51, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Ales.brencic@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Krepﬂ, Milena
Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/474-24-33, 01/474-25-11,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta: katarina.krepﬂ@eles.si, milena.trifunovic@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba elektromontažnih del v RTP Maribor – I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 25. 7. 2005 in/ali konec
16. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: podrobnosti so navedene
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.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.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena (80%),
2. število potrjenih izvedenih del dejanskega izvajalca (20%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 26/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005 do
11.30.
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: 15. 6. 2005
ob 12. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ogled objekta
je za ponudnike in njihove podizvajalce obvezen. Ogled bo dne 7. 6. 2006 ob 10. uri v
objektu RTP Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-13421/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Martin Krpan Cerknica, kontaktna oseba: Aja Trudn, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica, Slovenija, tel. 01/705-00-71, faks
01/705-00-76.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta jevnega naročila: blago.
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.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po sklopih za potrebe Vrtca Martin Krpan Cerknica, od maja 2005 do
31. decembra 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,6 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 82 točk,
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– 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: Mesnine dežele Kranjske d.d.,
kontaktna oseba: Zvone Vičič, Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-25-03, faks 01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,154.780,24 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: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija,
tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,259.685,02
SIT, najvišja ponudba: 1,763.559,03 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., kontaktna oseba: Ester Furlan, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-13-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 4,318.666,17
SIT, najvišja ponudba: 6,163.825,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna
oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 4,318.666,17
SIT, najvišja ponudba: 6,163.825,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., kontaktna oseba: Silva Nadižar, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-15-00, faks 01/588-18-86, elektronska pošta: info@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 4,318.666,17
SIT, najvišja ponudba: 6,163.825,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 4. sklop: kruh,
pekovski izdelki in slaščice: Žito d.d., kontaktna oseba: Jure Posavec, Šmartin-
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ska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-61-00, faks 01/524-56-59, internetni
naslov: www.zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,752.543,80
SIT, najvišja ponudba: 4,938.672,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Pekarna Blatnik d.o.o., kontaktna oseba: Nika Čeklanovič, Predstruge
69, 1312 Videm Dobrepolje, Slovenija, tel.
01/788-85-60, faks 01/770-78-36, elektronska pošta: pekarna.blatnik@s5.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,752.543,80
SIT, najvišja ponudba: 4,938.672,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Žito d.d., kontaktna oseba: Jure Posavec, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00, faks 01/524-56-59,
internetni naslov: www.zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 297.121,22
SIT, najvišja ponudba: 2,172.206,17 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. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba: Vlasta Kristančič, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-38, faks
05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 297.121,22
SIT, najvišja ponudba: 2,172.206,17 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. 5. sklop: žita in mlevski izdelki: Era-SV d.o.o., kontaktna oseba: Milan
Domunkoš, Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20,
elektronska pošta: erapetlja@petlja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 297.121,22
SIT, najvišja ponudba: 13,311.071,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6. sklop: sadje in
zelenjava: Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, kontaktna oseba: Srečo Trope,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/560-33-24, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 12,425.465,62 SIT, najvišja ponudba:
13,311.071,20 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6. sklop:
sadje in zelenjava: DG 69 d.o.o. Vrhnika, kontaktna oseba: Andrija Morić, Drenov Grič 69, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/755-61-69, faks 01/755-73-69, elektronska pošta: dg69@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 12,425.465,62 SIT, najvišja ponudba:
13,311.071,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 7. sklop: konzervirani izdelki: Osem d.o.o. Grosuplje,
kontaktna oseba: Ivanka Gantar, Spodnja
Slivnica 107, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/786-09-31, faks 01/786-09-32, elektronska pošta: osem@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 65.954,71
SIT, najvišja ponudba: 2,657.616,31 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. 7. sklop: konzervirani izdelki: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, kontaktna oseba: Srečo Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 65.954,71
SIT, najvišja ponudba: 2,657.616,31 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. 7. sklop: konzervirani izdelki: Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 65.954,71
SIT, najvišja ponudba: 2,657.616,31 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. 8. sklop: zamrznjeni izdelki: Žito d.d., kontaktna oseba: Jure Posavec,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-61-00, faks 01/524-56-59, internetni naslov: www. zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,006.607,42
SIT, najvišja ponudba: 5,806.695,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8. sklop: zamrznjeni
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izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
Škoﬂjica, Slovenija, tel. 01/366-60-90, faks
01/366-65-22, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,006.607,42
SIT, najvišja ponudba: 5,806.695,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8. sklop: zamrznjeni
izdelki: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/560-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,006.607,42
SIT, najvišja ponudba: 5,806.695,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače: Nektar&Natura d.o.o.,
kontaktna oseba: Sonja Starc, Kamniška
cesta 24, 1235 Radomlje, Slovenija, tel.
01/729-84-07, faks 01/729-84-07, elektronska pošta: nabava@nektar-natura.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,618.723,31
SIT, najvišja ponudba: 1,839.711,03 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače: Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, kontaktna oseba:
Srečo Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks
01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,618.723,31
SIT, najvišja ponudba: 1,839.711,03 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila:
Era-SV d.o.o., kontaktna oseba: Milan Domunkoš, Ob Dravi 3 A, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20, elektronska pošta: erapetlja@petlja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,250.519,13
SIT, najvišja ponudba: 8,356.683,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, kontaktna oseba: Srečo Trope, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24,
faks 01/560-33-09.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,250.519,13
SIT, najvišja ponudba: 8,356.683,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 24 z dne 11. 3. 2005,
Ob-7036/05.
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: 11. 5. 2005.
Vrtec Martin Krpan Cerknica
Ob-13528/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Materija, kontaktna oseba: Valter Fabjančič, predsednik,
Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija, Slovenija, tel. 041/697-545.
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: JN-01/2004.
II.5) Kratek opis: nadgradnja za gasilno
vozilo s cisterno GVC 24/50.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,995.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno ponudbe
in komercialne lastnosti – dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-01/2005: Gasilska oprema d.o.o., kontaktna oseba: Vinko
Kljun, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,995.000 SIT,
najnižja ponudba 14,995.000 SIT, najvišja
ponudba 18,375.931,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2005.
Prostovoljno gasilsko društvo Materija
Ob-13529/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, kontaktna oseba: Božidar
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Peteh, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-85-270, faks 01/47-85-470,
elektronska pošta: ursiks@gov.si. internetni
naslov: (URL) www.gov.si/mp/uiks.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik. 2020 – B – 2005 – 1.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
električnega agregata in izdelava projektne in tehnične dokumentacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Uninvest d.o.o, kontaktna oseba: Cerovac
Sandro, Ferrarska 14, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-45-400, faks 05/66-35-410,
elektronska pošta: info@uniinvest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,250.764 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 10/05 z dne 4. 2. 2005,
Ob-3017/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2005.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 290/05
Ob-13629/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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 čajev
(5. sklopov):
1. sklop: aromatiziran sadni čaj,
2. sklop: zeliščni čaj kamilica,
3. sklop: zeliščni čaj (šipek s hibiskusom),
4. sklop: zeliščni čaj,
5. sklop: zeliščni čaj (lipa, meta, šipek,
otroški, žajbelj) in pravi čaj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: 12,902.500 SIT,
2. sklop: 515.000 SIT,
3. sklop: 5,650.000 SIT,
4. sklop: 990.000 SIT,
5. sklop: 1,229.400 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-78/1-05 – 1. sklop: Matik d.o.o., kontaktna oseba: Roman Jeretina,
Smrekarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/519-48-56, faks 01/562-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,196.000 SIT; najnižja
ponudba 9,196.000 SIT, najvišja ponudba
10,587.882,08 SIT.

Stran

3730 /

Št.

50 / 20. 5. 2005

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-78/1-05 – 2. sklop: Mogota d.o.o., kontaktna oseba: Ida Drozg, Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/780-04-44, faks 03/780-04-41, elektronska pošta: mogota.doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 364.500 SIT; najnižja ponudba 364.500 SIT, najvišja ponudba
499.505,92 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-78/1-05 – 3. sklop: Matik d.o.o., kontaktna oseba: Roman Jeretina,
Smrekarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/519-48-56, faks 01/562-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,450.000 SIT; najnižja
ponudba 4,450.000 SIT, najvišja ponudba
4,685.528,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-78/1-05 – 4. sklop: Matik d.o.o., kontaktna oseba: Roman Jeretina,
Smrekarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/519-48-56, faks 01/562-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 880.500 SIT; najnižja ponudba 880.500 SIT, najvišja ponudba
970.577,34 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-78/1-05 – 5. sklop: Mogota d.o.o., kontaktna oseba: Ida Drozg, Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/780-04-40, faks 03/780-04-41, elektronska pošta: mogota.doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 896.300 SIT; najnižja ponudba 896.300 SIT, najvišja ponudba
1,207.976,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 13 z dne 11. 2.
2005, Ob-3871/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 404-08-77/2005-8
Ob-13630/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 80/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup proizvodov za
testiranje % CDT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,150.000 SIT za leti 2005 in 2006.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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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. MORS 80/2005-PSP:
Hermes Analitica d.o.o., kontaktna oseba:
Tjaša Sotler Pečan, Verovškova 58, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/581-81-81, faks
01/581-81-89, elektronska pošta: info@hermes-analitica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
23,000.000 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-77/2005-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-13640/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: reagenti in kemikalije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 180,000.000 SIT z DDV.
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. 49: Mediline, d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,366.769,12 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6/A, 3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,653.184,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,159.294,74 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicotehna, d.o.o., Zadobrovška cesta
42a, 1260 Ljubljana, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 346.191,18 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hermes Analitica, d.o.o., Verovškova 58,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,446.950,04 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25.439,96 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,343.701,05 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemomed, d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 435.121,37 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Genos, d.o.o., Trg OF 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,491.739,30 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
IASON Labormedizin, GesmbH. & CoKG,
Feldkirchner Strasse 4, A-8054 Graz-Seiersberg, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 424.801,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,033.549,76 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 990.556,74 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Medinova, d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 356.224,84 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,091.677,37 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Labormed, d.o.o., Zgornje Pirniče 96/c,
1215 Medvode, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 576.454,74 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,183.126,57 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: A-Ž Consulting, d.o.o., Miklošičeva 38,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,968.794,74 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Lek farmacevtska družba, d.d., Verovškova
57, 1526 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 292.410,53 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 383.378,42 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: 20.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24500/04, z dne 17. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor

na, Slovenija, tel. 01/588-96-70, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI-05/05.
II.5) Kratek opis: izgradnja regulatorske postaje RV-35 Zadobrova s priključnimi plinovodi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PI-05/05: IMP Promont
montaža, d.o.o., kontaktna oseba: Damjan
Močnik, Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/537-46-41,
faks 01/537-37-26, elektronska pošta: damjan.mocnik@imp-pro-mont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
39,464.728,64 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: PI-05/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6138/05 z dne 4. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 321-34/05
Ob-13744/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, Uprava RS za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-16-51, faks 01/475-17-07,
internetni naslov: www.mf-ujp.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago, kategorija storitve 01.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-4/2005.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za nabavo pisarniškega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28 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. JN-4/2005: Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-54-00, faks
01/588-74-62, elektronska pošta: info@mktrgovina.si, internetni naslov: www.mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,499.704,12 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-4/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; na obvestilo: Ob-6731/05 z dne
11. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Uprava RS za javna plačila
Št. 404-08-560/2004-26
Ob-13924/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 338/2005 – OMP
– II. faza.
II.5) Kratek opis: zamrznjene in konzervirane vrtnine in sadje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,179.700 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. 338/2004 – OMP: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, kontaktni
osebi: Srečo Trope in Lidija Rogelj, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: okvirna vrednost ca.
42,709.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-560/2004-26.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Ob-13525/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Hrib,
Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljublja-

Stran

Št. 3/37-05
Ob-13746/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala d.o.o., kontaktna oseba: Drago Murovec, Carl Jakoba 4, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/37-27-200, faks
05/37-72-237, elektronska pošta: Drago.Murovec@komunalaidrija.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: JN–G–01/05.
II.5) Kratek opis: ureditev Mestnega
trga v Idriji – IV.faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena 90%,
– način plačila 4%,
– rok izvedbe 3%,
– garancija 3%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: SGP Zidgrad d.d., kontaktna
oseba: Boris Ferjančič, Vojkova 8, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/37-27-800, faks

Stran
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05/37-71-826, elektronska pošta: Boris.ferjancic@sgpzidgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 165,938.780,36 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 95,634.150 SIT. Delež: 57%.
I.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN–G–01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-1408/05 - Ur. l. RS, št. 6/2005
z dne 21. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Komunala d.o.o.
Št. 110-1/05
Ob-13763/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00013.
II.5) Kratek opis: Celje–magistrala sever–rekonstrukcija Mariborske ceste v
Celju, rekonstrukcija in ureditev glavne
ceste G1-5/328 Celje–Šmarjeta; od km
0+568 do km 1+1270, IV. etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 689,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: CM Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 707,257.592,77 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00013.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 8/05 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: 13. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Storitve
Št. 404-08-135/2005-9
Ob-13490/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 122/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup uniforme in dodatkov gardne uniforme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 122/2005-PSP:
Mura, d.d., kontaktna oseba: Stanko Sraka,
Plese 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/513-27-02, faks 02/532-10-87, elektronska pošta: stanko.sraka@mura.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 55,402.332 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 30,994.610 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-135/2005-9.
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. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-13631/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Janko Požežnik, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/471-22-11, faks 01/471-81-64.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 09.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-761/04-ODP.
II.5) Kratek opis: pobiranje najemnin za
stanovanja v lasti Republike Slovenije, v
upravljanju Ministrstva za obrambo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24 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. 761/04-ODP: MČ d.o.o., kontaktna oseba: Zelenik Miroslav, Strmška ulica 3,
2204 Miklavž na Dravskem polju, Slovenija,
tel. 02/629-63-87, faks 02/629-63-87.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,475.840 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-32557/04 z dne 26. 11. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-13634/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba: Lan Vošnjak, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): IA 14.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-PBO-9/2005-S-LV.
II.5) Kratek opis: čiščenje prostorov
Psihiatrične klinike v Ljubljani za obdobje od 5. 5. 2005 do 5. 1. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični;
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah;
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-PBO-9/2005-S-LV:
Cleaning d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž
Madon, Zvonarska 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-03-20, faks 01/560-03-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 59,717.055,97 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-PBO-9/2005S-LV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 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: 13. 5. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
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Ob-13696/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radeče, kontaktna oseba: Jože
Renko, org. dela, Ulica Milana Majcna 1,
1433 Radeče, Slovenija, tel. 03/568-51-55,
faks 03/568-52-85, elektronska pošta: gospodarstvo@radece.si, internetni naslov:
www.radece.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.5) Kratek opis: izdelava strategije
prostorskega razvoja Občine Radeče in
prostorskega reda Občine Radeče s strokovnimi podlagami.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 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. 00303-4/2005: Savaprojekt d.d., kontaktna oseba: Emilijana Čepin,
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/491-42-00, faks 07/491-42-31,
elektronska pošta: savaprojekt@savaprojekt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 17-18, Ob-5019/05 z
dne 25. 2. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 5. 2005.
Občina Radeče

vega odstavka 20. člena Zakona o javnih
naročilih.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 05/05 VV-POG:
Adria Airways, slovenski letalski prevoznik
d.d., kontaktna oseba: Željko Vidovič, Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-10-00, faks 01/230-13-25, elektronska pošta: info@adria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 294,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 344-1/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 17. 5. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Ob-13910/05
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) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 8.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 04/311762.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za monitoring podzemne vode in površinskih
vodotokov v MOL.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,666.666,66 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 30,
2. reference – 30,
3. akreditirani parametri za podzemno
vodo – 30,

4. odzivnost – 10.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 04/311762: Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja, kontaktna oseba: Nataša Mirkovič, Prvomajska 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-02-12, faks 02/450-02-27.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,679.720 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3548-14/2004-76.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 15-16/2005 z dne 18. 2. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-13931/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS, Ministrstvo za javno upravo,
kontaktna oseba: Breda Kosec, Tržaška c. 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-21, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: Breda.kosec@gov.si, internetni
naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 3.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.11.00.00-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 344-1/2005, zap. št. JN:
05/05 VV-POG.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitve
letalskega prevoza na redni letalski liniji
na relaciji Ljubljana–Bruselj–Ljubljana za
poletno prometno obdobje 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 350,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
Adria Airways d.d, Kuzmičeva, 1000
Ljubljana, je trenutno edini prevoznik, ki
ima na podlagi Council Regulation (EEC)
No 2408/92 of 23rd July 1992 on access for
Community air carriers to intra-Community
air routes izdano dovoljenje za opravljanje
rednega zračnega prevoza na relaciji Ljubljana- Bruselj-Ljubljana za poletno prometno
obdobje v letu 2005. Glede na navedeno,
je naročnik izbral postopek pogajanj brez
predhodne objave po določilih 3. točke pr-

Stran

Ob-13941/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Državni zbor, kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-96-81,
faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 10.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 043-06/94-1/8.
II.5) Kratek opis: dnevno spremljanje
poročanja slovenskih medijev o delu Državnega zbora in izdelava internet e-klipinga iz domačih medijev za Državni zbor
Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Kliping d.o.o., Družba za spremljanje in analizo medijev, kontaktna oseba:
Nataša Cvišič, Trubarjeva cesta 79, 1101
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/239-12-00, faks
01/239-13-66, elektronska pošta: info@kliping.si, internetni naslov: www.kliping.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki
se je upoštevala (brez DDV): cena:
299.990,00/99,00/449,00 SIT; najnižja ponudba: 299.990,00/99,00/449,00 SIT, najvišja ponudba: 532.500,00/100,00/567,00
SIT. Opomba: prva vrednost predstavlja
mesečni znesek za stalne in dogovorjene
teme in medije, druga ceno za 1 stran A4
skeniranega članka in tretja ceno za 50 vrstic magnetograma, oboje pri dod. nar.
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: 043-06/94-1/8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 21 z dne 4. 3. 2005,
Ob-6117/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Republika Slovenija, Državni zbor

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-13516/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-04/2005-ident 95742.
II.5) Kratek opis: dobava materiala za
izgradnjo in vzdrževanje elektro-energetskih vodov in naprav.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-04/2005-ident
95742: Eltima d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Logar, Šlandrova ul. 8a, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/560-21-30, faks
01/560-21-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 92,942.800 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. JN/OP-04/2005ident 95742.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
92,942.800 SIT (brez DDV).
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
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V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-04/2005ident 95742.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
17-18 z dne 25. 2. 2005, Ob-5141/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Elektro Gorenjska d.d.
Ob-13517/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-03/2005-ident 95741.
II.5) Kratek opis: dobava materiala za
izgradnjo in vzdrževanje elektro-energetskih vodov in naprav.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: 26,000.000 SIT,
2. sklop: 13,000.000 SIT,
3. sklop: 45,000.000 SIT,
4. sklop: 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-03/2005-ident
95741: C & G, d.o.o., kontaktna oseba: Sandi Sitar, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-42-40, faks 01/283-40-25;
Merkur d.d., kontaktna oseba: Jože Šlajkovec, C. na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija,
tel. 04/258-80-00, faks 04/258-88-05; Tehmar d.o.o., kontaktna oseba: Davor Korpar,
Panonska 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-15-00, faks 02/450-15-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: 24,403.000 SIT,
2. sklop: 21,683.000 SIT,
3. sklop: 42,004.000 SIT,
4. sklop: 8,859.598,58 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: 4.

V.4.2) Javno naročilo št. JN/OP-03/2005ident 95741.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: valuta SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-03/2005ident 95741.
VI.3)Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
17-18 z dne 25. 2. 2005, Ob-5144/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Elektro Gorenjska d.d.
Ob-13527/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-10/2004-ident 86165.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
primarne opreme 20 kV stikališča, kompenzacija jalove energije in ozemljitev
nevtralne točke transformatorja v RTP
110/20 kV Primskovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 190,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-10/2004-ident
86165: Elektronabava, d.o.o., kontaktna
oseba: Mitja Pšakar, C. 24. junija 3, 1231
Ljubljana-Črnuče, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-93-00, faks 01/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 143,887.900 SIT, najnižja
ponudba 135,514.587 SIT, najvišja ponudba
148,212.600 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
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V.4.2) Javno naročilo št. JN/OP-10/2004ident 86165.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
143,887.900 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-10/2004ident 86165.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS,
št. 126-127/2004 z dne 26. 11. 2004,
Ob-321112/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Elektro Gorenjska d.d.

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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 2040/B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 22,767.600 SIT. Valuta:
60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 2040/C.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 16,160.156 SIT. Valuta:
60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
20-21, z dne 4. 3. 2005, Ob-6149/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

Ob-13638/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izgradnja NGS –
vzhodnega obroča Elektro Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 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. 1898/04: SRC.SI d.o.o.,
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 95,973.534,94 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1898/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 95,973.534,94 SIT. Valuta:
120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.

V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
124, z dne 19. 11. 2004, Ob-31098/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-13639/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: kabelske razdelilne
omarice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2040/A: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,387.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2040/B: SES d.o.o., Opekarska 22, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,767.600 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2040/C: Kosič d.o.o., Ruperče 13, 2231 Pernica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,160.156 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 2040/A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 4,387.000 SIT. Valuta: 60
dni.

Stran

Ob-13644/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Pavčnik Barbara, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 29.42.33.
II.5) Kratek opis: stiskalnica za ločno
podporje, s katero je možno obdelati proﬁle k21, k24, k27, p28 (kvaliteta jekla, iz
katerega so izdelani proﬁli 11500.0).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: Omnikom d.o.o.
Trbovlje, kontaktna oseba: Metod Hladnik,

Stran
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Šuštarjeva 7, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-25-232, faks 03/56-25-240, elektronska pošta: omnikom@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,991.520 SIT.
Valuta: 61 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 3.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost 15,991.520 SIT (brez DDV). Valuta: 61
dni od dobave opreme in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merilo: ponudbena cena, rok dobave, rok
plačila in ﬁksnost cen.
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:
3. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da. Uradni list RS,
št. 10 z dne 4. 2. 2005, Ob-3228/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-13937/05
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: Viljem Kačičnik, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-20-07, faks 01/474-25-02, elektronska pošta: info@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: priznanje sposobnosti
za dobavo kartuš, tonerjev in trakov za
tiskalnike (I. faza omejenega postopka).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 195/2004: Mladinska
knjiga Trgovina d.d., Pavlin d.o.o., Zelinka
d.o.o., DZS založništvo in trgovina d.d.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 5. 2005.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Ob-13938/05
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: Roman Plahutnik, Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-35-45,
faks 01/474-25-02, elektronska pošta: roman.plahutnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 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.: 184-2004: Mladinska knjiga Trgovina d.d., kontaktna oseba:
Mirjam Potočnik, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Ljubljana, tel. 01/588-74-19, faks
01/588-74-62, elektronska pošta: info@mktrgovina.si, internetni naslov: www.mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,372.324,10 SIT;
najnižja ponudba: 5,372.324,10 SIT, najvišja
ponudba: 5,655.764,82 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: 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: 184/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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: 11. 5. 2005.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Gradnje
Ob-13641/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-01/2005-ident 90499.
II.5) Kratek opis: gradbena in inštalacijska dela za preureditev garaž v skladišča
in delavnico.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-01/2005-ident
90499: Lesnina inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Matjaž Kisovec, Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-06-00, faks
01/436-01-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 58,268.440,20 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. JN/OP-01/2005ident 90499.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
58,268.440,20 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-01/2005ident 90499.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 8
z dne 28. 1. 2005, Ob-2091/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Elektro Gorenjska d.d.

Storitve
Št. 43/1962/2005
Ob-13636/05
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: Uroš Benjamin Iljaž, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: uros.iljaz@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nadgradnja obstoječe CIM baze: zajem podatkov za Calpos
main in Neplan ter izdelava portala dogodkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic;
(f) dodatne gradnje ali storitve.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 67/2005: Korona inženiring
d.d., kontaktna oseba: Miha Levstek, Cesta
v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/28-03-500, faks 01/28-03-520, elektronska pošta: miha.levstek@korona.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,210.000 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. 67/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 18,210.000 SIT.
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:
13. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 5. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

– Dodeljevanje nepovratnih sredstev
spodbude za pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte
učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih
virov energije in soproizvodnje toplote in
električne energije
Prosilci, ki jim je razpis namenjen, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prosilec mora imeti sklenjeno pogodbo
z zunanjim izvajalcem s pričetkom veljavnosti po pridobitvi sredstev s tega razpisa, ki
ima priložen natančno naveden in razčlenjen obseg dela;
– prosilec v zadnjih petih letih od ministrstva ni prejel spodbude za pripravo investicijske dokumentacije;
– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom s področja, ki ga ureja Pravilnik o
dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije (Ur. l.
RS, št. 49/03, 38/05);
– predmet predvidene naložbe je projekt učinkovite rabe energije, soproizvodnje
toplote in električne energije iz fosilnih goriv
ali iz obnovljivih virov energije in izrabe obnovljivih virov energije.
Priprava investicijske dokumentacije za
daljinsko ogrevanje s kurilnimi napravami
(razen mikrodaljinskih) na lesno biomaso,
za projekte raziskave potencialov obnovljivih virov energije in njihovega pretvarjanja
v obliko, primerno za energetsko rabo, razen za projekte izrabe bioplina in deponijskega plina, ki se energetsko izrabita na
mestu predelave, za naložbe v višini pod
10,000.000 SIT (razen sistemov centralnega ogrevanja z lesno biomaso), ni predmet
tega razpisa.
Višina sredstev spodbud znaša v odvisnosti od preliminarne višine stroškov investicije od 250.000 SIT do največ 2,000.000
SIT in ne presega polovico zneska pogodbe
(brez DDV), sklenjene med prosilcem in izvajalcem.
Natančnejša merila in pogoji za dodelitev
sredstev spodbud so podani v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: na proračunskih postavkah 2345, 2591 in 3444 je za dodelitev sredstev spodbud za predmete tega
razpisa predviden skupni znesek v višini
37,000.000 SIT.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca leta 2005.
5. Rok v katerem lahko prosilci predložijo vloge in način predložitve vlog: za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane
vloge, ki bodo prispele na naslov en delovni
dan pred odpiranjem do 15. ure.
Zapečatene ovojnice morajo biti poslane
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
na lokaciji Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, jasno označene z naslovom prosilca, napisom
“Vloga – Ne odpiraj!” z navedbo predmeta soﬁnanciranja in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Zahtevana
označba na ovojnici je prikazana v razpisni
dokumentaciji.
Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: prvo odpiranje vlog bo v ponedeljek
6. 6. 2005, nato pa vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu do porabe razpisanih
sredstev, na naslovu Ministrstva za okolje in
prostor na lokaciji Dimičeva 12, Ljubljana, s
pričetkom ob 15.30. Odpiranja vlog ne bodo
javna. Podatek o višini preostalih sredstev

Javni razpisi
Št. 316-4/2005
Ob-13642/05
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), 65.
in 66. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS,
št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02
– ZGO-1 in 50/03 – odl. US, 51/04), Zakona
javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS,
št. 130/03), 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje
učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih
virov energije (Ur. l. RS, št. 49/03, 38/05),
objavljamo
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
gospodarskim družbam, samostojnim
podjetnikom posameznikom,
upraviteljem in lastnikom poslovnih in
večstanovanjskih stavb za spodbujanje
izdelave energetskih pregledov podjetij,
poslovnih in večstanovanjskih stavb in
priprave investicijske dokumentacije
za projekte učinkovite rabe energije,
izrabe obnovljivih virov energije in
soproizvodnje toplote in električne
energije

1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000Ljubljana.
2. Predmet razpisa: dodeljevanje sredstev spodbude za izvajanje energetskih pregledov in pripravo investicijske dokumentacije za projekte učinkovite rabe energije,
izrabe obnovljivih virov energije in soproizvodnje toplote in električne energije.
Razpis je namenjen majhnim in srednje
velikim gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom in lastnikom ali upravljavcem večstanovanjskih
stavb, ki niso prejemniki državne pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah, niso iz sektorja premogovništva,
ladjedelništva, pomorskega transporta,
kmetijstva in ribištva, imajo manj kot 250
zaposlenih, manj kot 50 mio € letnega prometa in bilančno vsoto nižjo od 43 mio €.
Gospodarske družbe, ki presegajo navedeno število zaposlenih ali višino letnega
prometa ali bilančno vsoto, lahko sodelujejo na tem razpisu, če poleg prej omejenih
omejitev niso iz sektorja jeklarstva in, če
znesek vseh pomoči, ki jim je bil dodeljen
na podlagi pravila »de minimis«, skupaj
z morebitno pridobljeno spodbudo s tega
razpisa, v obdobju zadnjih treh let ne presega 100.000 €.
– Dodeljevanje nepovratnih sredstev
spodbude za izvedbo energetskega pregleda
Prosilci, ki jim je razpis namenjen, morajo za dodelitev sredstev spodbude izpolnjevati naslednje pogoje:
– če je prosilec gospodarska družba,
mora biti celotna poraba energije te družbe
v preteklem letu višja od 500 MWh;
– če je prosilec lastnik ali upravljavec
večstanovanjske ali poslovne stavbe, mora
biti celotna poraba energije v stavbi oziroma več stavbah, ki so predmet energetskega pregleda, v preteklem letu višja od
300 MWh;
– prosilec mora imeti sklenjeno pogodbo
z zunanjim izvajalcem s pričetkom veljavnosti po pridobitvi spodbude iz tega razpisa,
v kateri mora biti natančno opredeljen obseg dela, skladen z metodologijo izdelave
energetskega pregleda, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije;
– prosilec v zadnjih petih letih od ministrstva ni prejel sredstev spodbude za izvedbo
energetskega pregleda;
– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom s področja, ki ga ureja Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije (Ur. l. RS, št. 49/03, 38/05).
Višina sredstev za spodbudo izvedbe
energetskega pregleda je odvisna od stopnje zahtevnosti in količine porabljene energije v preteklem letu in znaša med 250.000
SIT in 2,000.000 SIT. Način določitve višine
sredstev je natančnejše podan v razpisni
dokumentaciji. Višina sredstev spodbude
ne presega polovice višine zneska (brez
DDV), navedenega v pogodbi med prosilcem in zunanjim izvajalcem energetskega
pregleda. Za izvedbo energetskega pregleda objekta, za katerega je bil pred 5 ali več
leti pregled že izveden, lahko v odvisnosti
od sprememb, nastalih v tem času, znaša višina sredstev spodbud največ do 2/3
višine za objekt, kjer se izvaja energetski
pregled prvič.
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za naslednja odpiranja, ki tudi ne bodo javna, bo 20 dni po vsakokratnem odpiranju
dosegljiv po tel. 01/300-69-97 in na elektronskem naslovu dragotin.zivkovic@gov.si.
7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.
8. Brezplačno razpisno dokumentacijo
lahko prosilci naročijo po faksu 01/300-69-91,
po elektronski pošti info.aure@gov.si, ali pa
jo dvignejo s spletne strani »www.aure.si«.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 604-06-7/2005
Ob-13645/05
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s Pravilnikom o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje državnih in
mednarodnih tekmovanj iz znanja za
učence, dijake in študente v letu 2005
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem
besedilu: naročnik): Ministrstvo Republike
Slovenije za šolstvo in šport, Kotnikova ulica
38, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje:
– državnih tekmovanj iz znanja na področju jezikoslovja, družboslovja, matematike,
naravoslovja in tehnike,
– udeležbe na mednarodni ravni po predhodno izvedenem izboru na državni ravni.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
a) Na ta razpis se lahko prijavijo društva,
zveze, šole, skupnosti šol, fakultete, zavodi
in druge pooblaščene organizacije (v nadaljnjem besedilu organizator), ki:
– organizirajo tekmovanja iz znanja na
področjih, opredeljenih v 2. točki,
– zaključijo tekmovanja na državni ravni,
praviloma po predhodnem izboru, na tekmovanjih, organiziranih na nižjih ravneh,
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– imajo veljaven pravilnik za izvedbo tekmovanja, ki je usklajen z izhodišči za pripravo pravilnika, sprejetimi na Programskem
svetu za tekmovanja iz znanja.
b) Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2
ter samostojni prilogi:
– kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organizator za šolsko leto 2004/2005,
– veljaven pravilnik za izvedbo tekmovanja.
Organizator mora za tekmovanje, ki ga
prvič prijavlja na razpis, poleg prijavnih obrazcev navedenih v točki 3.b) predložiti še
naslednje samostojne priloge:
– predstavitev organizatorja z navedbo
vsebine dejavnosti na vzgojno-izobraževalnem področju,
– akt o registraciji oziroma dokazilo o
vpisu v register društev,
– osnovna predstavitev tekmovanja,
– mednarodne povezave oziroma nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni,
– kratek opis dosedanjih tekmovanj
ter povezanost tekmovanja z učnim načrtom predmeta oziroma predmetnega
področja.
Organizatorji tekmovanj lahko prijavijo
več različnih tekmovanj. Na posameznem
obrazcu lahko prijavijo le eno tekmovanje.
4. Strokovna komisija: postopek javnega
razpisa in dodelitve sredstev vodi strokovna
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo in šport.
5. Merila za dodelitev sredstev: merila za
dodelitev sredstev državnih tekmovanj so
sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša: za državna tekmovanja 13,531.974
SIT in za mednarodna tekmovanja 6,744.817
SIT.
Višino sredstev posameznemu organizatorju tekmovanja določi strokovna komisija
glede na razpoložljiva proračunska sredstva
in glede na merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2005, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vlog in način predložitve: vloge morajo prispeti v zapečateni
ovojnici na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Sektor za osnovno šolstvo, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, ne glede na način
dostave, najkasneje do vključno 10. junija
2005 do 12. ure.
Opremljenost vloge
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Vloga na
razpis za soﬁnanciranje državnih in mednarodnih tekmovanj iz znanja za leto 2005«,
– naslov naročnika,
– naslov vlagatelja.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: postopek javnega razpisa in
odpiranje vlog, prispelih na razpis, vodi
strokovna komisija. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo 17. junija 2005 ob 9.
uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo in
šport, Sektor za osnovno šolstvo, Župančičeva 6/II, Ljubljana. Odpiranje vlog, glede na pričakovano veliko število vlog, ne
bo javno.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o
izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v
roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec 1 (prijava na javni razpis za
soﬁnanciranje tekmovanj iz znanja v letu
2005),
– obrazec 2 (ﬁnančni načrt za leto
2005),
– postopek in merila za soﬁnanciranje
državnih in mednarodnih tekmovanj,
– vzorec Pogodbe o soﬁnanciranju.
12. Objava razpisne dokumentacije: na
internetni strani MŠŠ (http://www.mszs.si).
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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRŽAVNIH IN
MEDNARODNIH TEKMOVANJ
IZ ZNANJA ZA U�ENCE, DIJAKE IN ŠTUDENTE v letu 2005
POSTOPEK in MERILA
1. Odpiranje vlog, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev, strokovni pregled ter ocena
Odpiranje vlog, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev, strokovni pregled ter oceno izvede
Strokovna komisija za vodenje postopka dodelitve subvencij organizatorjem državnih tekmovanj iz
znanja za u�ence, dijake in študente.

2. Merila za sofinanciranje tekmovanj
2.1 tekmovanje prinaša dodatne to�ke za vpis v srednje šole:
- tekmovanje za Cankarjevo priznanje
- tekmovanje za Vegovo priznanje, tekmovanje v znanju iz angleškega oziroma nemškega
jezika
- tekmovanje iz zgodovine, tekmovanje za Stefanovo priznanje, tekmovanje za Preglovo
priznanje, Vesela šola PILA

20 to�k
15 to�k
10 to�k

2.2 število tekmovalcev na vseh ravneh tekmovanja
a) in b) skupaj do 95 to�k

(*op-pri tekmovanjih, ki potekajo v okviru uredništva revije, se ne upošteva kriterij število
tekmovalcev)

a)

število tekmovalcev na predhodni ravni
700 - 2000
2001 - 4000
4001 - 5000
5001 - 6000
6001 - 7000
nad 7001

število to�k
2
5
10
15
20
25

b)

število tekmovalcev na državni ravni
1 - 50
51 - 100
101 - 300
301 - 500
501 - 700
701 - 900
901 - 1100
1101 - 1500
1501 - 2000
2001 - 2500
nad 2500

število to�k
2
5
10
15
20
25
30
35
50
60
70

2.3 tekmovanje se nadaljuje na mednarodni ravni:
- mednarodno tekmovanje 3 držav ali bienalno
- mednarodno tekmovanje ve�jega števila držav

10 to�k
25 to�k
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2.4 število let izvajanja tekmovanja:
- tekmovanja, ki so se za�ela izvajati pred letom 1970
- tekmovanja, ki so se za�ela izvajati v obdobju 1971 - 1980

10 to�k
6 to�k

2.5 specifike:
- tekmovanje ima tudi prakti�en del izvedbe (potrebna tehni�na oprema, eksperimenti)
- tekmovanje poteka 2 dni
- zahtevna priprava nalog (individualni pristop)
- poklicno usmerjanje osnovnošolske mladine v tehni�ne poklice
- sodelujejo tudi tekmovalci iz drugih držav

do 40 to�k
do 40 to�k
do 40 to�k
do 40 to�k
do 40 to�k

Sofinanciranje udeležbe na mednarodni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

minimalen znesek za udeležbo je 50.000 SIT;
delna povrnitev stroškov prevoza v višini stroškov javnega prevoznega sredstva (letalo,
vlak…) - število tekmovalcev je dolo�eno v pravilih olimpijskega komiteja (4 – 6
tekmovalcev + 2 spremljevalca);
povrnitev stroškov za pla�ilo kotizacije;
za mednarodna tekmovanja, ki potekajo ve� kot 8 dni, se povrne strošek honorarja
za vodjo tekmovalcev v višini 50.000 SIT;
za organizacijo mednarodnega tekmovanja se povrne znesek v višini do 200.000 SIT;

To�kovnik za dodelitev sredstev
Vrednost to�ke se dolo�i tako, da se vrednost razpisnih sredstev deli s seštevkom vseh to�k, dobljenih
pri ocenjevanju popolnih vlog.

3. Sklep o izboru
Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v razpisni
dokumentaciji.
S sklepom o dodelitvi sredstev odlo�i minister.
Obrazložen sklep o izboru prejemnikov sredstev pošlje ministrstvo vsem prejemnikom. Hkrati se
izbranim prejemnikom sredstev pošlje poziv k podpisu pogodbe.
�e se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.

4. Pritožbeni postopek
Vlagatelj vloge lahko vloži na ministrstvo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila.
V pritožbi mora natan�no opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji vlog.
Ministrstvo bo pritožbo obravnavalo, preverilo njene navedbe in v roku 15 dni o pritožbi odlo�ilo s
sklepom.
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OBRAZEC 1

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
TEKMOVANJA IZ ZNANJA V LETU 2005

Naziv organizatorja

In elektronski naslov

Naslov
Poštna št.
Mati�na
številka

Kraj
Telefon
Dav�na
številka

Fax
TRR

Odgovorna oseba
Naziv tekmovanja

Navedite leto organizacije 1. tekmovanja
Osnovna predstavitev organizatorja:
V nekaj odstavkih navedite osnovne programske smernice vaše organizacije, iz katerih naj bo razvidno
mesto in vloga vašega tekmovanja.

Stran
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Navedite mednarodne povezave v okviru podro�ja za katero organizirate tekmovanje in morebitne
dosedanje uspehe tekmovalcev na mednarodnem podro�ju.

Izpolnite tabelo
vrsta tekmovanja

šolsko
podro�no
državno

število
tekmovalcev

število mentorjev

Tekmovanje se organizira:

štev. �lanov
komisij

število
šol

število tekmovanj

vsako leto

Tekmovanje se nadaljuje na mednarodni ravni:

bienalno
da

Ali boste v obdobju od 2005 do 2008 organizator mednarodnega tekmovanja v Sloveniji? da
Katerega leta boste organizator mednarodnega tekmovanja v Sloveniji?
Dodatna sporo�ila, katerih vsebina ni zajeta v predhodnih vprašanjih.

V

kraj in datum

žig in podpis

ne
ne
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OBRAZEC 2
(Organizator tekmovanj (-a) )

Finan�ni na�rt za leto 2005
1. Tekmovanja_______________________________________
a) Šolsko tekmovanje.......................................................................
b) Regijsko (izbirno) tekmovanje.....................................................
c) Državno tekmovanje....................................................................
SKUPAJ (1.a -1.c)..............

SIT
____________
____________
____________
____________

2. Tekmovanja_______________________________________
a) Šolsko tekmovanje.......................................................................
b) Regijsko (izbirno) tekmovanje.....................................................
c) Državno tekmovanje....................................................................
d) Mednarodna olimpiada................................................................
e) Mednarodno tekmovanje.............................................................
SKUPAJ (2.a - 2.e)............

____________
____________
____________
____________
____________
____________

3. Tekmovanja______________________________________
a) Šolsko tekmovanje.......................................................................
b) Regijsko (izbirno) tekmovanje.....................................................
c) Državno tekmovanje....................................................................
d) Mednarodna olimpiada................................................................
e) Mednarodno tekmovanje..............................................................
SKUPAJ (3.a - 3.e).............
SKUPAJ (v SIT)......................................................................................

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

Predvidevamo kritje stroškov tekmovanj na na�in, ki je razviden iz naslednje preglednice:
Tekmovanje
1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
2. c
2. d
2. e
3. a
3. b
3. c
3. d
3. e
Skupaj

Lastna sredstva

MŠŠ

Sponzorji
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Vodja tekmovanj:_____________________

a) Šolsko tekmovanje (datum izvedbe:_____________, št. tekmovalcev:_______)
1
2
3
4
5
6

Specifikacija stroškov
priprava in pošiljanje razpisov in nalog
priprava nalog
razmnoževanje nalog in papir
Diplome
nadzorovanje in popravljanje
drugo:

SIT

SKUPAJ

b) Regijsko tekmovanje (datum izvedbe:__________, št. tekmovalcev:________)
1
2
3
4
5
6
7

Specifikacija stroškov
priprava in pošiljanje razpisov in nalog
priprava nalog
razmnoževanje nalog in papir
diplome
nadzorovanje in popravljanje
potni stroški za �lane tekmovalne komisije
drugo:

SIT

SKUPAJ

c) Državno tekmovanje (datum izvedbe:_________, št. tekmovalcev:_________)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Specifikacija stroškov
priprava in pošiljanje razpisov in prošenj
priprava nalog
razmnoževanje nalog in papir
priprava seznamov tekmovalcev in vodenje evidence
diplome
nagrade za tekmovalce
delo pri organizaciji in nadzoru
delo tekmovalne komisije
materialni stroški za �lane tekmovalne komisije
malica - kosilo za tekmovalce in komisije
stroški uporabe eksperimentalnih pripomo�kov
izdelava biltena
drugo:
SKUPAJ

SIT
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Specifikacija stroškov
priprava in pošiljanje razpisov in nalog
priprava nalog
razmnoževanje nalog in papir
diplome
nadzorovanje in popravljanje
drugo:

SIT

SKUPAJ

b) Regijsko tekmovanje (datum izvedbe:__________, št. tekmovalcev:________)
1
2
3
4
5
6
7

Specifikacija stroškov
priprava in pošiljanje razpisov in nalog
priprava nalog
razmnoževanje nalog in papir
diplome
nadzorovanje in popravljanje
potni stroški za �lane tekmovalne komisije
drugo:

SIT

SKUPAJ

c) Državno tekmovanje (datum izvedbe:_________, št. tekmovalcev:_________)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3745

Vodja tekmovanj:_____________________

a) Šolsko tekmovanje (datum izvedbe:_____________, št. tekmovalcev:_______)
1
2
3
4
5
6

Stran

Specifikacija stroškov
priprava in pošiljanje razpisov in prošenj
priprava nalog
razmnoževanje nalog in papir
priprava seznamov tekmovalcev in vodenje evidence
diplome
nagrade za tekmovalce
delo pri organizaciji in nadzoru
delo tekmovalne komisije
materialni stroški za �lane tekmovalne komisije
malica - kosilo za tekmovalce in komisije
stroški uporabe eksperimentalnih pripomo�kov
izdelava biltena
drugo:
SKUPAJ

SIT

Stran
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d) Mednarodna olimpiada (kraj olimpiade):_________________________________
(datum sodelovanja:__________, št. tekmovalcev:____, št. spremljevalcev:____)
Specifikacija stroškov
1 dopisi na šole in z organizatorjem
2 priprave za u�ence - tekmovalce
3 potni stroški u�encev med pripravami
4 bivanje u�encev v �asu priprav
5 priprava predlogov nalog
6 stroški potovanja
7 predstavitvena darila za udeležence iz drugih držav
8 dnevnice (kritje stroškov ob potovanju)
9 avtorski honorarji za vodje olimpijske ekipe
10 drugo:
SKUPAJ

SIT

e) Mednarodno tekmovanje (kraj tekmovanja):______________________________
(datum sodelovanja:__________, št. tekmovalcev:____)
1
2
3
4
5
6
7
8

Specifikacija stroškov
dopisi na šole in z oganizatorjem
stroški potovanja u�encev
prevajanje nalog in izdelkov
razmnoževanje nalog in papir ter kopiranje izdelkov
malica - kosilo za tekmovalce
nadzorovanje in popravljanje
kotizacija
drugo:
SKUPAJ

SIT
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Specifikacija stroškov
priprava in pošiljanje razpisov in nalog
priprava nalog
razmnoževanje nalog in papir
diplome
nadzorovanje in popravljanje
drugo:

SIT

SKUPAJ

b) Regijsko tekmovanje (datum izvedbe:__________, št. tekmovalcev:________)
1
2
3
4
5
6
7

Specifikacija stroškov
priprava in pošiljanje razpisov in nalog
priprava nalog
razmnoževanje nalog in papir
diplome
nadzorovanje in popravljanje
potni stroški za �lane tekmovalne komisije
drugo:

SIT

SKUPAJ

c) Državno tekmovanje (datum izvedbe:_________, št. tekmovalcev:_________)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3747

Vodja tekmovanj:_____________________

a) Šolsko tekmovanje (datum izvedbe:_____________, št. tekmovalcev:_______)
1
2
3
4
5
6

Stran

Specifikacija stroškov
priprava in pošiljanje razpisov in prošenj
priprava nalog
razmnoževanje nalog in papir
priprava seznamov tekmovalcev in vodenje evidence
diplome
nagrade za tekmovalce
delo pri organizaciji in nadzoru
delo tekmovalne komisije
materialni stroški za �lane tekmovalne komisije
malica - kosilo za tekmovalce in komisije
stroški uporabe eksperimentalnih pripomo�kov
izdelava biltena
drugo:
SKUPAJ

SIT

Stran
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d) Mednarodna olimpiada (kraj olimpiade):_________________________________
(datum sodelovanja:__________, št. tekmovalcev:____, št. spremljevalcev:____)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Specifikacija stroškov
dopisi na šole in z organizatorjem
priprave za u�ence - tekmovalce
potni stroški u�encev med pripravami
bivanje u�encev v �asu priprav
priprava predlogov nalog
stroški potovanja
predstavitvena darila za udeležence iz drugih držav
dnevnice (kritje stroškov ob potovanju)
avtorski honorarji za vodje olimpijske ekipe
drugo:
SKUPAJ

SIT

e) Mednarodno tekmovanje (kraj tekmovanja):______________________________
(datum sodelovanja:__________, št. tekmovalcev:____)
1
2
3
4
5
6
7
8

Specifikacija stroškov
dopisi na šole in z oganizatorjem
stroški potovanja u�encev
prevajanje nalog in izdelkov
razmnoževanje nalog in papir ter kopiranje izdelkov
malica - kosilo za tekmovalce
nadzorovanje in popravljanje
kotizacija
drugo:
SKUPAJ

SIT
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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, mati�na št. 50022886, dav�na št.
50934872, ki ga zastopa minister dr. Milan Zver (v nadaljnjem besedilu: naro�nik)
in
Izvajalec:
Naslov:
Dav�na številka:
Transakcijski ra�un:
(v nadaljevanju :izvajalec)
skleneta
Pogodbo o sofinanciranju št.:
1. �len
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje državnih in mednarodnih
tekmovanj iz znanja za u�ence, dijake in študente v letu 2005, ki ga je ministrstvo objavilo v Uradnem listu RS, št. ____________.
2. �len
Predmet pogodbe je sofinanciranje izvedbe tekmovanja______________________.
3. �len
Ministrstvo na podlagi predložene kalkulacije stroškov tekmovanja, navedenega v 2. �lenu ter v skladu z razpoložljivimi
prora�unskimi sredstvi za leto 2005 zagotavlja izvajalcu sredstva v višini ________ sit.
Pla�ilo bo ministrstvo nakazalo iz sredstev prora�unske postavke 7098, konta 4133. Skrbnik postavke je Borut Chwatal.
4. �len
Izvajalec mora obra�un stroškov izvedenega državnega tekmovanja predložiti na obrazcu, ki je priložen k tej pogodbi.
Izvajalec mora obra�un stroškov izvedenega tekmovanja predložiti ministrstvu najkasneje do 16.09.2005.
Za tekmovanja, ki še niso bila izvedene do navedenega roka, mora izvajalec predložiti obra�un stroškov najkasneje 7 dni po
izvedenem tekmovanju. �e izvajalec obra�una ne predloži v navedenem roku, se šteje, da odstopa od pogodbe.
�e je prejet obra�un neustrezen, ministrstvo zahteva od izvajalca, da ga ustrezno dopolni v roku 8 dni. �e izvajalec obra�una
ustrezno ne dopolni v navedenem roku, se šteje, da odstopa od pogodbe.
v predvidoma 30 dneh po potrditvi obra�una
Sredstva iz 3. �lena te pogodbe bodo nakazana na transakcijski ra�un št.:
stroškov izvedenih aktivnosti.
5. �len
Izvajalec mora porabiti dodeljena sredstva najkasneje do 31. 12. 2005.
6. �len
Izvajalec sme odobrena sredstva uporabiti le za namen, opredeljen s to pogodbo. V kolikor izvajalec sredstev, ki jih prejme, ne
porabi namensko, neposredni uporabnik lahko zahteva vra�ilo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7. �len
Pogodbeni stranki se zavezujeta druga drugo sproti in pisno obveš�ati o okoliš�inah, ki bi lahko vplivale na izvajanje te pogodbe. Za
vsako spremembo te pogodbe stranki skleneta aneks k tej pogodbi v pisni obliki. Skrbnik pogodbenih obveznosti za ministrstvo je
Borut Chwatal, za izvajalca pa ____________.
8. �len
Vsa morebitna nesoglasja v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni strani reševali sporazumno, za reševanje morebitnega spora je
pristojno sodiš�e v Ljubljani.
9. �len
Ta pogodba je podpisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme 1 (en) izvod izvajalec, 3 (tri) izvode pa ministrstvo.
Za izvajalca:
____________

Ministrstvo za šolstvo in šport
_________________________
dr. Milan Zver
MINISTER

Datum podpisa:

Datum podpisa:

____________

______________
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Št. 022-252/2005
Ob-13659/05
Na podlagi 24. člena Uredbe o izvajanju
Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za
leto 2005 (Ur. l. RS, št. 117/04 in 27/05),
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca analiz
ﬁzikalno-kemijskih, mikroskopskih
in senzoričnih lastnosti medu
A) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca analiz ﬁzikalno-kemijskih, mikroskopskih
in senzoričnih lastnosti medu za namene
interne kontrole medu.
B) Izvajalci
Prijavijo se lahko pravne ali ﬁzične osebe, ki so usposobljene in imajo opremo za
izvajanje analiz na ﬁzikalno-kemijske, mikroskopske in senzorične lastnosti medu in
so za te vrste analiz pridobile akreditacijsko listino v skladu s standardom SIST EN
ISO/IEC 17025 Slovenske akreditacije ali
tuje nacionalne akreditacijske organizacije,
priznane s strani Evropskega združenja za
akreditacijo (EA) oziroma, če tega nimajo, morajo predložiti standardne operacijske postopke (SOP) za vsako vrsto analize,
vključujoč analize mikroskopskih in senzoričnih lastnosti medu.
Če izvajalec sam ne izvaja analiz za vse
parametre, določene v prejšnjem odstavku
in, ki so podrobneje navedene v razpisni
dokumentaciji, ima lahko podizvajalce/a, za
katere/ga prav tako veljajo zgornji kriteriji
glede akreditacije oziroma SOP-ov.
C) Vloga
Vlogi izvajalca morajo biti priložene naslednje izjave, dokazila ali drugi dokumenti:
1. Naziv in sedež izvajalca, ki se javlja na
razpis (splošni podatki o izvajalcu),
2. formalno pravni status izvajalca in dejavnost, za katero je registriran – izpisek iz
sodnega registra, star največ dva meseca,
3. 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,
4. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco,
5. potrdilo, da izvajalec ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku – izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence,
6. potrdilo, da ima vlagatelj poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni
organ države,
7. izjavo, da bodo vsi postopki in vodenje
dokumentacije potekali v slovenskem jeziku,
če je izvajalec ali podizvajalec tuja pravna
oseba, vpisana v sodni register v Republiki
Sloveniji,
8. podpisano izjavo oziroma (notranji)
pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti
podatkov v skladu s predpisi o varovanju
osebnih podatkov,
9. kopijo akreditacijske listine, ki jo je izdala Slovenska akreditacija v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali tuja
nacionalna akreditacijska organizacija, priznana s strani Evropskega združenja za
akreditacijo (EA) oziroma, če tega ni, SOP
za posamezno vrsto analize, vključujoč ana-
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lize mikroskopskih in senzoričnih lastnosti
medu,
10. navedba parametrov iz razpisne dokumentacije, preskusnih metod (akreditiranih in neakreditiranih) in cenik preiskav za
preskušanje medu,
Če ima izvajalec podizvajalca/e:
11. izjavo o sodelovanju s podizvajalcem, iz katere so razvidni parametri preskušanja iz razpisne dokumentacije in preskusne metode,
12. kopijo akreditacijske listine, ki jo
je izdala Slovenska akreditacija v skladu
s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali
tuja nacionalna akreditacijska organizacija,
priznana s strani Evropskega združenja za
akreditacijo (EA) oziroma, če tega ni, SOP
za posamezno vrsto analize, vključujoč analize mikroskopskih in senzoričnih lastnosti
medu,
13. navedbo parametrov iz razpisne dokumentacije, preskusnih metod (akreditiranih in neakreditiranih oziroma s SOP) in cenik preiskav, ki jih bo podizvajalec opravljal
za izvajalca.
D) Način in rok za vložitev prijave: pisne
prijave z vso zahtevano dokumentacijo iz
točke C je potrebno dostaviti na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, do 15. 6. 2005
do 12. ure. Vse pisne vloge morajo biti dostavljene v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z besedami: “za javni razpis za izbiro izvajalca analiz
ﬁzikalno-kemijskih, mikroskopskih in senzoričnih lastnosti medu – Ne odpiraj!”.
E) Odpiranje in izbiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
16. 6. 2005 ob 9. uri na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sejna soba
627, Dunajska 58 v Ljubljani.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je imenovala strokovno komisijo
za odpiranje, pregled in oceno vlog, prispelih na javni razpis.
F) Izbira in upravičenec: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 30 od datuma odpiranja
vlog.
G) Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se lahko dvigne vsak delovni
dan na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
v tajništvu Sektorja za kmetijske trge in je
dostopna tudi na uradnih spletnih straneh
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
H) Informacije: dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, po tel. 01/478-90-36 ali
01/478-90-98 (kontaktna oseba: Maša Žagar).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-66/2005
Ob-13660/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT), proračuna Republike Slovenije za leto 2005
(Uradni list RS, št. 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03),
pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 108/04) in Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002 – 2006 (Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št. 301-3/02-

BP-265 z dne 27. 3. 2002, dopolnitev št.
2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002 in dopolnitev št. 444-01-12/2004/2 z dne 20. 4.
2004), Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za povečanje konkurenčnosti
malih, srednjih in velikih podjetij do
700 zaposlenih
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen razpisa: Ministrstvo za gospodarstvo želi s soﬁnanciranjem podpreti
uvajanje proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter spodbuditi podjetja k
usposabljanju zaposlenih z namenom povečati konkurenčnost podjetij pri nastopanju
na domačem in zlasti tujih trgih. Ministrstvo
bo podprlo razvojne projekte malih, srednjih in velikih podjetij do 700 zaposlenih, ki
so osredotočeni na razvoj in trženje lastnih
produktov podjetja, t.j. izdelkov ali storitev,
ki so rezultat osnovne dejavnosti podjetja.
Ministrstvo namerava podpreti samo tista
podjetja, ki bodo sposobna z rezultati dokazati, da so že pričela z izvajanjem razvojnih
aktivnosti in se s projektom nahajajo v zadnji
fazi razvojnega procesa, to je v fazi izdelave
prototipa. Poleg tega mora podjetje imeti že
identiﬁcirano tržno nišo oziroma ciljni trg za
svoj novi produkt. Nastopanje na ciljnem
trgu, ki je izključno samo trg nekdanje Jugoslavije, ne ustreza namenu razpisa.
Cilj razpisa je v podprtih podjetjih doseči
za eno odstotno točko višjo letno rast BDV
od povprečja malih in srednje velikih podjetij
v letu 2005.
2.1.) Predmet soﬁnanciranja so sklopi
aktivnosti, ki so navedeni v tabeli. Podjetje
se lahko prijavi samo na 1. sklop aktivnosti
ali na 1. in 2. sklop aktivnosti skupaj. Znotraj posameznih aktivnosti se v osnovo za
soﬁnanciranje vključi navedene upravičene
stroške:
1. sklop aktivnosti: razvojni projekti z
identiﬁcirano tržno nišo oziroma ciljnim trgom
Aktivnosti, ki bodo predmet soﬁnanciranja:
1. razvoj tehnologij in postopkov ter izdelkov in storitev od prototipa do ničelne
proizvodnje za že identiﬁcirano tržno nišo
oziroma ciljni trg;
2. design oziroma preoblikovanje produkta v katerega so vključeni zunanji strokovnjaki z referencami;
3. razvoj proizvodnih procesov oziroma
prilagoditev obstoječe tehnologije novemu
produktu;
4. uveljavljanje novega produkta na ciljnem tujem trgu vključno s trženjskimi raziskavami in strategijami;
5. uveljavljanje blagovne znamke na trgu
vključno s postavitvijo internetnih strani (ne
upoštevajo se stroški tiska, distribucije reklamnih materialov, …);
6. prve pridobitve potrebnih certiﬁkatov
in potrdil o ustreznosti novega produkta
standardom na ciljnem trgu;
7. zaščita industrijske lastnine (patenti,
blagovne znamke, …) – prijava in prva zaščita.
Upravičeni stroški:
– stroški dela zaposlenih za delo na razvojnem projektu,
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– stroški instrumentov in opreme, ki se
uporabljajo za izvajanje razvojnega projekta,
– stroški za svetovalne in podobne storitve, ki so namenjene izključno za razvojni
projekt,
– dodatni skupni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledica dela na razvojnem
projektu,
– ostali stroški delovanja, ki nastajajo neposredno kot posledica dela na razvojnem
projektu.
Višina soﬁnanciranja razvojnih stroškov
je do 35% za mala in srednja podjetja in do
25% za velika podjetja.
2. sklop aktivnosti: usposabljanje zaposlenih za učinkovito izvajanje razvojnih in
drugih poslovnih procesov v podjetju
1. Stroški strokovnega usposabljanja
vezanega na razvoj in uveljavitev novega
produkta na trgu in učinkovitejše poslovanje podjetja
Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja – zunanjega izvajalca (npr. kotizacija);
– potni stroški oseb, ki se usposabljajo;
– ostali stroški (npr. najem prostora, projektorja ipd.)
– del stroškov plače delavca, ki se usposablja, za čas dejanskega usposabljanja, do
višine vseh ostalih upravičenih stroškov.
Višina soﬁnanciranja stroškov usposabljanja je do 50%.
Predmet soﬁnanciranja niso v okviru
2. sklopa aktivnosti:
– izobraževanja za pridobitev splošne
izobrazbe (npr. dodiplomsko, podiplomsko
izobraževanje);
– splošni tečaji tujih jezikov;
– tečaji osnovnih računalniških orodij
(operacijski sistemi, urejevalniki besedil,
delo s preglednicami, internet, elektronska
pošta);
– posamezna osnovna usposabljanja
povezana z uporabo strojev in naprav, ki
jih zaposleni uporabljajo pri svojem vsakdanjem delu (na primer varstvo pri delu,
varjenje ipd.);
– usposabljanje, ki ga izvajajo izključno
zaposleni v vašem podjetju (ni zunanjega
izvajalca), in usposabljanje, kjer gre za prenos znanja iz podjetja (na primer usposabljanje posrednikov, kupcev itd.) ni predmet
soﬁnanciranja.
Soﬁnancirajo se neto stroški/cene, t.j.
brez DDV.
Povezane družbe v skladu z deﬁnicijo
iz 460. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) se ne štejejo za
zunanje izvajalce, zato njihove storitve niso
upravičen strošek. Enako velja za stroške iz
faktur, izstavljenih med podjetji, ki so upravljavsko povezana in/ali interesno povezana
v smislu sorodstvenega razmerja ali zakonske zveze.
Stroški, ki imajo stalni ali periodični značaj ali so povezani z običajnimi tekočimi
stroški podjetja niso upravičeni stroški.
Stroški, katerih višina ni določena v ﬁksnem znesku in jih zunanji izvajalec zaračuna
kot % od variabilne osnove (npr. od skupnih
stroškov itd.) niso upravičeni stroški
2.2.) Pogoji sodelovanja
Upravičeni prejemniki sredstev so: gospodarske družbe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki so registrirane po Zakonu
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 15/05-UPB-1) (v nadaljnjem besedilu:
podjetja).

Ciljna skupina: na razpis se lahko prijavijo mala, srednja in velika podjetja do
700 zaposlenih s sedežem v Republiki Sloveniji, ki bodo izvajala projekt skladen z
namenom razpisa (2. točka). Projekt mora
biti osredotočen na razvoj in trženje lastnih
produktov podjetja. Trženje lastnih produktov podjetja vključuje trženje izdelkov ali
storitev, ki so rezultat osnovne dejavnosti
podjetja, posredovanje oziroma trgovina s
produkti, ki so rezultat dejavnosti drugih
poslovnih subjektov, ne ustreza namenu
razpisa.
Prijavitelji so lahko tista mala, srednja in
velika podjetja, ki tržijo oziroma nameravajo
v okviru prijavljenega projekta tržiti svoje
izdelke ali storitve ne le v Sloveniji temveč
tudi izven meja Slovenije. Nastopanje izključno samo na trgih nekdanje Jugoslavije
ne ustreza namenu razpisa.
Prijavitelj se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
– glavna dejavnost podjetja je v panogah: kmetijstvo in ribištvo, živilsko predelovalna industrija;
– delujejo manj kot 3 leta in ne ustvarjajo
prometa iz osnovne dejavnosti;
– so v letu 2004 imela povprečno število
zaposlenih manj kot tri zaposlene za polni
delovni čas ali več kot 700 zaposlenih (ne
upošteva se ekvivalent večih zaposlitev za
nepolni delovni čas;
– ne presegajo povprečne BDV/zaposlenega v dejavnostih in sicer: povprečje
za mala, povprečje za srednja ter povprečje
za velika podjetja – vsako podjetje primerja
svoje podatke o BDV/zaposlenega iz leta
2004 s podatki iz leta 2003, ki so v prilogi
razpisa;
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
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– so bila na dan 31. 12. 2004 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o ﬁnančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02);
– so od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– so za isti namen pridobila soﬁnanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do države;
– imajo za leto 2005 že podpisano pogodbo o soﬁnanciranju in so končni prejemniki sredstev iz Evropskih strukturnih
skladov (ukrep 1.1. Evropskega sklada za
regionalni razvoj) oziroma so pridobila PHARE sredstva;
– so navedena v seznamu podjetij, s
katerimi se na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne sme poslovati
(Uradni list RS, št. 43/05);
– bodo prijavila projekt, za katerega bo
ugotovljena višina soﬁnanciranja manjša od
3,000.000 SIT.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za
nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in transport, premogovništvo, jeklarstva, industrija motornih vozil in industrija
sintetičnih vlaken.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno, vloge, ki so nepravilno označene, vloge, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja,
vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku
in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo.
2.3) Merila za izbiro projektov
Vse popolne vloge, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija
v skladu z naslednjimi ocenjevalnimi merili:

Kriterij

Št. točk

A.
A1.
A1.1.
A.1.2.

40
10
5

Predstavitev podjetja skupaj A1+A2
Reference podjetja: A.1.1.+A.1.2.
Partnerji s katerimi sodeluje (npr. podjetja, institucije, …)
Uspešno izpeljani pretekli projekti (R&R, trženje, zaposlovanje,
zmanjševanje stroškov, …)
A.2.
Preteklo poslovanje podjetja: povprečje zadnjih 3 let (padanje 0;
podpovprečna rast 2; povprečna rast 4; nadpovprečna rast 6) vsota
(A.2.1:A2.5.)
A.2.1. Prodaja
A.2.2. Prodaja na tujih trgih (izven Slovenije)
A.2.3. Število zaposlenih
A.2.4. BDV/zaposlenega
A.2.5. Sredstva (aktiva podjetij)
B.
Predstavitev projekta B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7
B.1.
Razlogi za odločitev za projekt in učinki projekta na podjetje
B.2.
Zaokrožene v smiselno celoto in jasno prikazane aktivnosti projekta
B.3.
Povezanost med sklopoma aktivnosti (poleg razvojnih aktivnosti
podjetje krepi nivo znanja vseh zaposlenih v podjetju)
B.4.
Sodelovanje z institucijami znanja na projektu
B.5.
Vpetost vseh poslovnih funkcij podjetja v projekt
B.6.
Predstavitev komercializacije produkta
B.7.
Realnost izvedbe projekta (terminski in organizacijski vidik)
C.
Finančna konstrukcija projekta C1+C3+C3
C.1.
Skladnost ﬁnančnega plana s planom predvidenih aktivnosti
C.2.
Vsebinski prikaz stroškov in utemeljenost višine upravičenih stroškov,
C.3.
Zagotovljeni viri ﬁnanciranja, povezava z lastnimi sredstvi podjetja,
premostitvenimi krediti ipd.
Skupaj (A+B+C)

5
30
6
6
6
6
6
45
10
10
5
5
5
5
5
15
5
5
5
100
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V primeru, da pri oceni kateregakoli od
meril (A, B, C) projekt ne doseže 50% možnih točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to,
če skupno število točk doseže oziroma preseže prag 60 točk za soﬁnanciranje.
3. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev je 1.050,000.000
SIT oziroma v skladu s proračunskimi možnostmi. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leto 2005.
Višina razpisanih sredstev za posamezni
razpis, ki je hkrati zgornja višina razpisanih
sredstev, se lahko poveča za nerazporejena
sredstva v okviru iste proračunske postavke
samo v primeru pozitivno rešenih pritožb ali
naknadno rešenih vlog.
Višina dodeljenih sredstev na posamezen projekt v skladu z deležem soﬁnanciranja upravičenih stroškov znaša najmanj
30,000.000 SIT in največ 30,000.000 SIT.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja popolnih vlog na podlagi meril iz točke 2.3.), višine upravičenih stroškov in razpoložljivih
sredstev je prag za soﬁnanciranje posameznega projekta 60 točk. Odstotki soﬁnanciranja projektov glede na presežen prag so
naslednji:
Doseženo
število
točk

Odstotek
soﬁnanciranja
priznanih
upravičenih
stroškov

od 60 do 70 točk
od 71 točk do 80 točk
od 81 točk do 100 točk

70%
80%
100%

V nobenem primeru pa skupni delež soﬁnanciranja upravičenih stroškov za izbrane projekte pri 1. sklopu aktivnosti ne bo
presegel 35% za mala in srednja podjetja
in 25% za velika podjetja in pri 2. sklopu
aktivnosti 50%.
Komisija bo prednostno ocenila in na
podlagi doseženih rezultatov dodelila sredstva podjetjem za projekte po naslednjem
prioritetnem vrstnem redu:
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1. prioriteta: mikro podjetja (od 3 do
9 zaposlenih);
2. prioriteta: mala podjetja (od 10 do
49 zaposlenih);
3. prioriteta: srednja podjetja (od 50 do
249 zaposlenih);
4. prioriteta: velika podjetja (od 250 do
700 zaposlenih).
V primeru samostojnih podjetnikov se
uporabljajo enaki kriteriji; tako se samostojni podjetniki uvrstijo v eno izmed prej
navedenih štirih skupin po kriteriju števila
zaposlenih.
Prednost pri soﬁnanciranju izbranih projektov bodo do porabe sredstev imela najprej mikro, nato mala, nato srednja in nazadnje velika podjetja:
– v primeru, da bo po dodelitvi sredstev
mikro podjetjem ostala še določena razpoložljiva višina sredstev, se bo ta preostanek
sredstev razdelil med mala podjetja v skladu
z doseženim številom točk, po padajočem
vrstnem redu: od najvišje doseženega števila točk do najnižjega števila točk, ki pa ne
sme biti manjše od 60;
– v primeru, da bo po dodelitvi sredstev
mikro in malim podjetjem ostala še določena razpoložljiva višina sredstev, se bo ta
preostanek sredstev razdelil med srednja
podjetja v skladu z doseženim številom točk,
po padajočem vrstnem redu: od najvišje doseženega števila točk do najnižjega števila
točk, ki pa ne sme biti manjše od 60;
– v primeru, da bo po dodelitvi sredstev
mikro, malim in srednjim podjetjem ostala še
določena razpoložljiva višina sredstev, se bo
ta preostanek sredstev razdelil med velika
podjetja v skladu z doseženim številom točk,
po padajočem vrstnem redu: od najvišje doseženega števila točk do najnižjega števila
točk, ki pa ne sme biti manjše od 60.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev je od datuma oddaje
vloge do 28. 10. 2005. To pomeni, da se
upoštevajo vsi upravičeni stroški nastali v
tem obdobju.

5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno
21. 6. 2005 do 12. ure v sprejemno pisarno
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
2. nadstropje, ne glede na način dostave
(s pošto ali osebno) v zaprti ovojnici pod
oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z
navedbo naslova razpisa, polnim naslovom
in matično številko pošiljatelja. Vloge, ki ne
bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene
prosilcem.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen podatkov o dispoziciji projekta, so javni.
Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi
podatki, podani v vlogi na javni razpis
– vključno z vsemi prilogami, resnični in
točni. Če se ugotovi nasprotno, vlagatelj v
obdobju nadaljnjih 5 let ne more pridobiti
javnih sredstev in/ali sredstev Evropske
unije.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 27. 6. 2005.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
največ 60 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu: http://www.mgrs.si/ ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na
osnovi zahteve podjetja na spodaj navedeni e-mail naslov.
9. Dodatne informacije so na voljo vsak
torek in četrtek med 9. in 11. uro po tel.
01/478-35-95, kontaktna oseba: Andreja
Jenko.
Ministrstvo bo organiziralo informativni dan za zainteresirana podjetja, ki
bo ....................
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi na e-mail naslov: Andreja.Jenko@gov.si.

Priloga k javnemu razpisu za povečanje konkurenčnosti malih, srednjih in velikih podjetij do 700 zaposlenih
Povprečna Bruto dodana vrednost na zaposlenega (BDV/zaposlenega) v malih, srednjih in velikih gospodarskih družbah ter samostojnih podjetnikih po izbranih dejavnostih Standardne klasiﬁkacije dejavnosti (SKD) v letu 2003
v 000 SIT
Gospodarske družbe
Področja oz. podpodročja
dejavnosti SKD
DB-proizvodnja tekstilij; tekstilnih,
krznenih izdelkov (17., 18.)
DC-proizvodnja usnja, usnjenih
izdelkov (19.)
DD-obdelava in predelava lesa
(20.)
DE-proizvodnja vlaknin, papirja;
založništvo, tiskarstvo (21., 22.)
DG-proizvodnja kemikalij,
kemičnih izdelkov, umetnih vlaken
(24.)

Samostojni podjetniki

majhne

srednje

velike

mali

srednji

2.657

2.901

3.588

3.113

–

3.244

3.437

2.997

3.586

–

3.470

4.446

3.701

4.451

8.621

5.426

5.322

7.031

7.415

–

5.958

8.070

13.764

6.305

–

DH-proizvodnja izdelkov iz gume
in plastičnih mas (25.)

5.208

5.653

7.092

7.057

6.562

DI-proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov (26.)

4.366

5.304

6.889

4.653

–

DJ-proizvodnja kovin in kovinskih
izdelkov (27., 28.)

4.735

4.722

5.995

5.890

7.260
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Gospodarske družbe
Področja oz. podpodročja
dejavnosti SKD
DK-proizvodnja strojev in naprav
(29.)
DL-proizvodnja električne in
optične opreme (31., 32., 33.)
DM-proizvodnja vozil in plovil (34.,
35.)
DN-proizvodnja pohištva, druga
predelovalna dejavnost, reciklaža
(36., 37.)
K-nepremičnine, najem, poslovne
storitve (70., 71., 72., 73., 74.)
M-izobraževanje (80.)

javni razpis
za soﬁnanciranje storitev tehnoloških
parkov in podjetniških inkubatorjev v
letu 2005
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je soﬁnanciranje storitev tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev za
podporo malim podjetjem, ki delujejo v njihovem okviru.
2.1. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je soﬁnanciranje storitev tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev, ki zagotavljajo ugodnejše
prostorske in tehnične pogoje za nastajanje
in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja, izvajajo storitve za ustanovitev in začetno delovanje podjetij pod ugodnejšimi
pogoji.
S soﬁnanciranjem storitev v tehnoloških
parkih in podjetniških inkubatorjih ministrstvo spodbuja razvoj inovacijskega okolja,
ki malim podjetjem omogoča lažji dostop
do znanja, rezultatov raziskav, novih tehnologij in drugih storitev za njihovo rast
in razvoj.
Cilj razpisa je spodbuditi vključevanje
novih podjetij v tehnološke parke in pod-
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Samostojni podjetniki

majhne

srednje

velike

mali

srednji

5.003

4.752

5.771

6.281

–

5.162

4.844

6.338

6.676

–

4.799

5.813

5.808

4.843

–

3.973

4.477

4.182

4.243

3.494

5.510

8.499

8.166

6.931

–

4.261

4.034

-

4.759

–

Vir: AJPES, maj 2005

Št. 430-70/2005
Ob-13661/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT, proračuna Republike Slovenije za leto 2005
(Uradni list RS, št. 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.
130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 108/04) in Programa ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006 (Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št.
301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002, dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002
in dopolnitev št. 444-01-12/2004/2, z dne
20. 4. 2004), Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, objavlja

Stran

Ministrstvo za gospodarstvo

jetniške inkubatorje ter uspešno zaključiti
projekte razvoja podjetij v tehnoloških parkih
in podjetniških inkubatorjih na letni ravni:
10 novih podjetij v tehnoloških parkih in 5
uspešnih izstopov iz parkov ter 5 novih podjetij v podjetniških inkubatorjih in 2 uspešna
izstopa podjetij iz inkubatorjev.
2.2. Ministrstvo bo soﬁnanciralo naslednje aktivnosti:
A) Svetovalne storitve, ki so podjetjem
v parku oziroma inkubatorju na voljo le v
začetni fazi projekta razvoja posameznega
podjetja na področju upravljanja, računovodstva, knjigovodstva ter ﬁnančnega poslovanja, novih tehnologij (posebno informacijskih), varstva okolja, zaščite intelektualne
lastnine in podobno, ocene izvedljivosti novih predlogov ter razširjanje znanja.
Upravičeni stroški: svetovalne storitve (v
višini do 50% stroškov) – upoštevaje se svetovalne storitve parka (notranji svetovalci)
in svetovalne storitve podjetij, ki delujejo na
trgu (zunanji svetovalci).
B) Razvojno raziskovalna dejavnost
podjetij, ki delujejo manj kot 3 leta v tehnološkem parku oziroma podjetniškem inkubatorju. Raziskovalno razvojne aktivnosti
podjetij morajo biti organizirane v obliki aplikativnih projektov.
Upravičeni stroški: stroški dela zaposlenih v inkubiranih podjetjih in skupne infrastrukture tehnoloških parkov oziroma podjetniških inkubatorjev, ki so v podporo podjetjem pri izvajanju njihove razvojno raziskovalne dejavnosti (v višini do 25% stroškov).
C) Strokovna usposabljanja na področju
managementa tehnologij (v tujini) za zaposlene v tehnoloških parkih oziroma v podjetniških inkubatorjih.
Upravičeni stroški: stroški usposabljanj
(v višini do 50% upravičenih stroškov).
D) Razvoj novih storitev za tehnološke
parke oziroma podjetniške inkubatorje – poudarek na vzpostavitvi sistema mentorstva.
Upravičeni stroški: stroški dela zaposlenih v podjetniškem parku oziroma inkubatorju (v višini do 25% upravičenih stroškov).
V celotni strukturi lahko višina soﬁnanciranja za razvoj novih storitev znaša največ
do 15% sredstev iz točk A, B in C.
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo podjetniški
inkubatorji in tehnološki parki.

Podjetniški inkubator je pravna oseba,
ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za
začetek delovanja novega podjetja in nudi
infrastrukturo ter skupne storitve svetovanja podjetnikom začetnikom (inkubirancem),
kar dokaže z odobrenim programom dela s
strani upravnega organa podjetniškega inkubatorja.
Tehnološki park je pravna oseba, ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za začetek delovanja podjetij z visoko tehnološko
zahtevnostjo in podjetja, ki komercializirajo
lastno razvojno raziskovalno dejavnost.
Podjetja v podjetniškem inkubatorju in
tehnološkem parku so lahko deležna spodbud le omejeno obdobje, in sicer prva štiri
leta delovanja. V tehnoloških parkih se dovolijo posebni primeri, katere pa mora potrditi skupščina tehnološkega parka in se tako
štiriletno obdobje po potrebi podaljša.
Na razpis se lahko prijavi podjetniški inkubator ali tehnološki park ob upoštevanju
naslednjih pogojev:
– razpolagati mora z ustreznim prostorom (vsaj 500 m2 za tehnološke parke in
vsaj 200 m2 za podjetniške inkubatorje) ter
primerno infrastrukturo, ki predstavlja pisarniške in proizvodne prostore, telefon, internet, energetika,… in storitve (ﬁnančne, pravne, marketinške,…);
– razpolagati mora z mrežo strokovnjakov oziroma svetovalcev, ki podpirajo razvoj
podjetij v tehnološkem parku oziroma podjetniškem inkubatorju;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– na dan 31. 12. 2004 niso bila v stanju
kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij;
– od leta 2000 niso pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– za isti namen niso pridobila soﬁnanciranja iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– nimajo neporavnanih obveznosti do
države.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja in vloge, ki niso skladne z
namenom razpisa, se zavržejo.
2.4. Merila za izbor
Sredstva za soﬁnanciranje bodo dodeljena z naslednjimi merili:

Stran
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Merila

I.
I.1.
I.2.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
IV.
IV.1.
IV.2.
IV.3.
IV.4.

Vrednost

Razvoj tehnološkega parka oziroma podjetniškega inkubatorja
Jasno opredeljen razvoj tehnološkega parka oziroma podjetniškega
inkubatorja v naslednjih treh letih
Postavljeni cilji so jasno deﬁnirani in izvedljivi glede na predvidene in že
opravljene aktivnosti
Pričakovani rezultati so opredeljeni po mejnikih in so merljivi
Organiziranost svetovalne dejavnosti ter tehnološka opremljenost
in skupna infrastruktura v podjetniškem inkubatorju oziroma
tehnološkem parku
Svetovalna dejavnost je sistematična, kvaliteta vključenih notranjih
in zunanjih svetovalcev (usposobljenost, partnerstvo)
Obstoječa skupna infrastruktura ustreza predvidenim aktivnostim
Tehnološka opremljenost omogoča izvajanje predlaganih aktivnosti
Kakovost razvojno raziskovalnih projektov
Cilji in rezultati projektov so jasno opredeljeni in realni
Tehnološka zahtevnost projektov (opredeljenost in stopnja zahtevnosti)
Dosežena raven znanja, ki jo bodo prinesli projekti glede na trenutno fazo
razvoja
Podatki o preteklem poslovanju parka oziroma inkubatorja:
Število inkubirancev v zadnjih treh letih
Rast števila inkubirancev v zadnjih treh letih
Letno število uspešnih izstopov iz tehnološkega parka oziroma inkubatorja
Finančna stabilnost parka oziroma inkubatorja v zadnjih treh letih

V primeru, da pri oceni kateregakoli od
meril (I-IV) projekt ne doseže 50% možnih
točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če
skupno število točk doseže prag za soﬁnanciranje. Prag za pozitivno ocenjene projekte
znaša 60% točk.
Višina soﬁnanciranja za pozitivno ocenjene projekte se bo določila na naslednji
način:
– Za vsak projekt se bo določila višina
priznanih upravičenih stroškov (glede na vrsto stroškov in datum nastanka stroškov) po
vrstah upravičenih stroškov.
– Glede na vrsto upravičenih stroškov
se bo določil maksimalen znesek soﬁnanciranja po posameznih vrstah upravičenih
stroškov (stroški storitev in usposabljanj v
višini 50% priznanih upravičenih stroškov;
stroški dela zaposlenih in skupne infrastrukture v višini 25% priznanih upravičenih
stroškov). Seštevek maksimalnih zneskov
soﬁnanciranja bo predstavljal maksimalni
znesek, ki ga je mogoče odobriti za posamezen projekt.
– Glede na višino razpisanih sredstev in
vsote maksimalnih zneskov za posamezni projekt se bo določila dodeljena višina
sredstev za posamezni projekt tako, da se
bo upošteval faktor ocene (projektom ocenjenim z 80-100% bo dodeljen enak delež
glede na maksimalni znesek v razponu od
80-100%, projektom ocenjenim z 60-80%
točk pa ustrezno zmanjšan % do porabe
sredstev).
3. Višina sredstev: okvirna vrednost za
izvedbo javnega razpisa za tehnološke parke in podjetniške inkubatorje je 150 milijonov
tolarjev za leto 2005. Sredstva bremenijo
proračunsko postavko 6372 proračuna RS
za leto 2005. Višina razpisanih sredstev za
posamezni razpis, ki je hkrati zgornja višina razpisanih sredstev, se lahko poveča za
nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke samo v primeru pozitivno
rešenih pritožb ali naknadno rešenih vlog.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev je od oddaje vloge na
razpis do 28. 10. 2005. To pomeni, da se
upoštevajo vsi upravičeni stroški nastali v
tem obdobju. Sredstva se bodo izplačala

25%
10
10
5
20%
10
5
5
25%
5
10
10
30%
5
5
10
10

na podlagi izkazanih upravičenih stroškov.
Roka za predložitev zahtevkov za soﬁnanciranje: prvi zahtevek v 15 dneh po podpisu
pogodbe (za upravičene stroške nastale od
oddaje vloge do dneva izstavitve prvega zahtevka za soﬁnanciranje), drugi zahtevek za
soﬁnanciranje najkasneje do 15. 11. 2005
(za upravičene stroške nastale v času od
izstavitve prvega zahtevka za soﬁnanciranje
do 28. 10. 2005).
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 23. 6.
2005 do 12. ure v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 2. nadstropje,
ne glede na način dostave (s pošto ali osebno) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj
– vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa, polnim naslovom in matično številko
pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem.
Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, razen podatkov iz dispozicij projektov, so javni.
6. Odpiranje vlog: komisijsko odpiranje
vlog bo 28. 6. 2005 ob 13. uri v prostorih
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5/II,
1000 Ljubljana. Odpiranje je javno in bo potekalo v mali sejni sobi, II. nadstropje.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
najmanj 60 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internet
naslovu Ministrstva za gospodarstvo (ali
http://www.gov.si/mg) in na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni
e-mail naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek med 9.
in 11. uro po tel. 01/478-32-67, kontaktna
oseba: Simona Hočevar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: simona.hocevar@gov.si oziroma
po faksu 01/433-10-31.
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-13663/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT), proračuna Republike Slovenije za leto 2005
(Uradni list RS, št. 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.
130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 108/04), 16. in 30. člena Zakona
o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05
– UPB3), Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006 (Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št. 301-3/02BP-265 z dne 27. 3. 2002 in dopolnitev št.
2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002) in št.
444-01-12/2004/2 z dne 20. 4. 2004, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje tujih neposrednih
investicij v letu 2005
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
spodbud za začetne investicije, ki jih bodo
upravičenci (tuje osebe zasebnega prava
– tuji investitorji) izvajali na ozemlju Republike Slovenije.
Za začetno investicijo se šteje investicija
v osnovna sredstva za ustanovitev novega
obrata ali investicija v osnovna sredstva za
razširitev obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Republiki
Sloveniji (s pomočjo racionalizacije, diverziﬁkacije ali posodobitve) v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.
Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki
jih upravičenec ali z njim povezane pravne
osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo,
in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec ali z njim povezane pravne osebe v
Republiki Sloveniji že opravljajo.
Spodbude se ne dodelijo za investicije v
naslednje dejavnosti: proizvodnja, predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kot določa Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi ES, ribištvo, premogovništvo, jeklarstvo, pomorski
transport, industrija sintetičnih vlaken, proizvodnja orožja in streliva.
2.1) Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in povečanje privlačnosti Slovenije
za tuje neposredne investicije z znižanjem
vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na odpiranje
novih delovnih mest, prenos znanja in tehnologij, spodbujanje skladnega regionalnega razvoja in spodbujanje povezovanja tujih
investitorjev s slovenskimi podjetji.
2.2) Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je
odpreti 600 novih delovnih mest v obdobju
treh let od dodelitve spodbude.
2.3) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo tuje osebe
zasebnega prava (v nadaljevanju tuji investitorji), medtem ko so prejemniki spodbud
le gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji, v katerih imajo tuji investitorji
najmanj 10 odstotni delež ali podružnice
tujih investitorjev.
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Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci:
– z investicijskimi projekti v predelovalno dejavnost, na podlagi katerih bo v treh
letih od dodelitve spodbude odprtih najmanj
50 novih delovnih mest. Najnižja vrednost
investicije, za katero se dodelijo spodbude
v skladu z Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih
za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št.
44/01), znaša:
– 1 milijon EUR v regijah, ki se uvrščajo v seznam regij A, ki najbolj zaostajajo
v razvoju (Pomurska, Podravska, Zasavska
in Spodnje-posavska), in v seznam A, B, C
in D območij občin s posebnimi razvojnimi
problemi;
– 2 milijona EUR v regijah, ki se uvrščajo v seznam regij B (Savinjska, Koroška,
Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija);
– 3 milijone EUR v regijah, ki se uvrščajo v seznam regij C (Goriška in Gorenjska);
– 4 milijone EUR, v regijah, ki se uvrščajo v seznam regij D (Obalno-kraška in
Osrednjeslovenska);
– z investicijskimi projekti v dejavnost,
katerih storitve se mednarodno tržijo, na
podlagi katerih bo v treh letih od dodelitve
spodbude odprtih najmanj 10 novih delovnih mest. Najnižja vrednost investicije, za
katero se dodelijo spodbude, znaša 1 milijon
EUR. Kot prednostna storitvena dejavnost
se šteje:
– dejavnost centrov za podporo uporabnikom (angl. Customer Contact Centres),
– dejavnost centrov za skupne storitve
(angl. Shared Services Centres),
– logistično-distribucijska
dejavnost
(angl. Logistics and Distribution),
– dejavnost regionalnih centrov za upravljanje (angl. Regional Headquarters);
– z investicijskimi projekti v razvojno-raziskovalno dejavnost, na podlagi katerih bo
v treh letih od dodelitve spodbude odprtih
najmanj 10 novih delovnih mest. Najnižja
vrednost investicije, za katero se dodelijo
spodbude, znaša 1 milijon EUR. Kot razvojno raziskovalna dejavnost se šteje dejavnost, ki jo izvaja podjetje ali zaključena organizacijska enota, katere osnovna dejavnost
je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije.
Kot najnižja vrednost investicije se šteje
investicija v opredmetena osnovna sredstva
in od neopredmetenih dolgoročnih osnovnih sredstev le koncesije, patenti, licence,
blagovne in storitvene znamke ter podobne
premoženjske pravice. Prejemnik pomoči
mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev.
Odpiranje novih delovnih mest se ugotavlja kot neto povečanje števila zaposlenih
v podjetju-prejemniku spodbud v primerjavi s povprečjem števila zaposlenih v letu
pred oddajo vloge za dodelitev spodbud,
pri čemer se ustrezno upoštevajo zaposlitve s polnim in skrajšanim delovnim časom
ter zaposlitve za določen delovni čas. Nova
delovna mesta morajo biti odprta v treh letih
od dodelitve spodbude. Investicijski projekt
in na novo odprta delovna mesta morajo biti
ohranjeni v regiji najmanj pet let.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja:
– ki so za isti namen soﬁnancirana iz
drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU
proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki so bili na dan 31. 12. 2004 v stanju
kapitalske neustreznosti, ki jo opredeljuje
10. člen Zakona o ﬁnančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02),
– ki imajo neporavnane obveznosti do
Republike Slovenije,
– ki so v obdobju od leta 2000 pridobila
ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– ki so navedena v seznamu podjetij,
s katerimi se na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne sme poslovati
(Uradni list RS, št. 43/05).
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za
nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo, transport, industrija motornih vozil.
2.4) Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za katere se dodelijo
spodbude so:
– stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča,
– stroški in izdatki gradnje ali nakupa
objektov,
– izdatki nakupa strojev in opreme,
– stroški bruto plač za nove zaposlitve
delavcev (za dveletno obdobje).
2.5) Vloge: vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem roku za oddajo vloge
v javnem razpisu predloži vso zahtevano
razpisno dokumentacijo.
2.6) Dopolnitev vloge: strokovna komisija
bo najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Dispozicija
projekta ni predmet dopolnitve vloge. Nepopolne vloge, ki jih upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
2.7) Merila za ocenjevanje
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, imenovana s strani ministra za gospodarstvo, na podlagi naslednjih meril:
Merilo

1.
2.

Št.
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v okviru iste proračunske postavke samo v
primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno rešenih vlog.
Strokovna komisija v skladu z navedenimi merili oceni investicijski projekt. Višina spodbude bo določena na podlagi meril, števila novo odprtih delovnih mest ter
v okviru razpoložljivih sredstev namenjenih
za dodelitev spodbud. Višina spodbude ne
more presegati 40% oziroma 35% upravičenih stroškov posameznega investicijskega
projekta.
Kolikor razpoložljiva sredstva ne bodo
zadoščala za soﬁnanciranje vseh odobrenih
projektov, se bo delež soﬁnanciranja zmanjšal sorazmerno (v enakem razmerju) za vse
odobrene projekte, ki so bili priglašeni na
zadnji datum odpiranja vlog pred izčrpanjem
celotne višine sredstev.
4. Obdobje za porabo sredstev
Za soﬁnanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali v obdobju od datuma
oddaje vloge podjetja za razpis pa do datuma dostave zahtevka za izplačilo, to je
najkasneje do 28. 10. 2005. V zahtevku za
izplačilo lahko podjetje predloži v soﬁnanciranje tudi upravičene stroške, nastale v
obdobju od 28. 10. 2005 do 31. 12. 2005,
vendar mora za to vrednost predložiti bančno garancijo.
Kolikor je podjetje pred vlogo oddalo najavo vloge na ta razpis, se za soﬁnanciranje
upoštevajo upravičeni stroški, nastali od datuma oddaje najave.
5. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 20. septembra
2005 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev. Popolna vloga, v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije, mora
biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj
– vloga za razpis – spodbujanje TNI« ter
polnim naslovom upravičenca. Vloge so
lahko napisane v slovenskem ali angleškem jeziku.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prispele na navedeni naslov po 20. septembru 2005 po 12. uri ne
Št. točk

Reference investitorja
Delež domačih dobaviteljev in vpliv investicije na produktivnost ostalih
domačih podjetij v panogi
3.
Trajnostna naravnanost investicije
4.
Raziskovalno razvojni učinki investicije
5.
Vpliv investicije na človeški kapital
6.
Vpliv na okolje za investicijske projekte za proizvodno dejavnost / Stopnja
mednarodnega trženja storitev za investicijske projekte v storitveno dejavnost
7.
Razvojni učinki projekta v gospodarsko manj razvitih regijah
Skupaj
Prag za pozitivno rešitev vlog je
60 točk.
Natančnejši opis meril in način dodeljevanja sredstev je naveden v razpisni dokumentaciji.
3. Višina sredstev
Višina proračunskih sredstev, ki je na
razpolago za soﬁnanciranje investicijskih
projektov v letu 2005 znaša 900,000.000
SIT. Sredstva za te namene so zagotovljena
na proračunski postavki 6372. Višina razpisanih sredstev na posamezen razpis, ki
je hkrati zgornja višina razpisanih sredstev,
se lahko poveča za nerazporejena sredstva
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bodo upravičene do kandidiranja na razpis
in bodo vrnjene pošiljatelju neodprte.
Vsi podatki iz vloge upravičenca, razen
podatkov iz dispozicije investicijskega projekta, so javni.
6. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana:
– v torek, 7. junija 2005, ob 14. uri,
– v torek, 12. julija 2005, ob 14. uri,
– v torek, 23. avgusta 2005, ob 14. uri,
– v torek, 20. septembra 2005, ob 14. uri.
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Na posameznem odpiranju vlog bodo
obravnavane tiste vloge, ki bodo v glavno
pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, prispele najkasneje
do 12. ure na dan odpiranja vlog. Vse ostale vloge bodo obravnavane na naslednjem
odpiranju.
7. Obvestilo o dodelitvi spodbude: na
podlagi predloga strokovne komisije bodo
upravičenci obveščeni s sklepom o dodelitvi spodbude v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija v slovenskem in angleškem
jeziku je na razpolago na Agenciji RS za
gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 10. uro ali na internet
naslovu www.InvestSlovenia.org (v angleškem jeziku), oziroma www.mg-rs.si (v slovenskem jeziku). Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti
na osnovi prošnje podjetja na e-mail naslov:
tipo@gov.si ali ana.mlinar@gov.si.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med
9. in 10. uro po tel. +386/1/478-35-57 –
kontaktna oseba Mateja Humar ali po tel.
+386/1/478-32-93, kontaktna oseba Ana
Mlinar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti na zgoraj navedene e-mail naslove oziroma po faksu +386/1/478-35-99.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 025-17/2005
Ob-13899/05
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
na podlagi 7. člena Uredbe o koncesiji za
upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
112/04)
javni razpis
za podelitev koncesije za upravljanje
območja geometričnega središča
Republike Slovenije
I. Naziv koncedenta: Republika Slovenija.
II. Naziv izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana.
III. Predmet koncesije.
Predmet koncesije je upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GEOSS), ki
vključuje:
– vzdrževanje, obnavljanje, dograjevanje
in moderniziranje pomika GEOSS z območjem GEOSS;
– pripravljanje, vzdrževanje in dopolnjevanje poti in označb ter druge infrastrukture
na območju GEOSS;
– organiziranje tradicionalnih kulturnih
prireditev in skrb za popularizacijo GEOSS;
– izdajanje publikacij o GEOSS in informiranje javnosti;
– pripravljanje letnega programa dela in
opravljanje tam določenih nalog.
IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za pridobitev koncesije
Koncesionar mora ob izpolnjevanju meril
za izbor izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije ali
pravna oseba, ki je registrirana oziroma s
sedežem v Republiki Sloveniji.
2. da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa proti njemu ni bila izdana
sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je po-
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vezano z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem
koncesije, in je ta postala izvršljiva.
3. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi.
4. da ni proti njemu uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge odločbe.
5. da je kadrovsko in organizacijsko
usposobljen za izvajanje koncesije.
V. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se podeli za dobo 10 let od
dneva sklenitve koncesijske pogodbe, ki se
lahko podaljša najdlje za 10 let na način in
pod pogoji, določenimi v uredbi in koncesijski pogodbi.
VI. Merila za izbor koncesionarja
Pri odločanju o izboru koncesionarja se
kot merila upoštevajo:
– kadrovska in organizacijska usposobljenost za izvajanje koncesije do 20%;
– idejna zasnova izvajanja koncesije,
zlasti glede razvojnih usmeritev in načina
izvjanja upravljanja območja GEOSSA do
60%;
– lastna ﬁnančna udeležba v predlogu
pridobivanja sredstev za upravljanje območja GEOSSA do 10%;
– poznavanje projekta in vsebina GEOSSA do 10%.
Merila in način uporabe meril, ki vključuje
natančnejšo določitev načina ugotavljanja
kadrovske in organizacijske usposobljenosti, so podrobneje razdelani v razpisni dokumentaciji.
VII. Prednostna merila, ki bodo vplivala
na izbor koncesionarja
Če izkazuje več prijaviteljev po izvedenem vrednotenju najugodnejšo ponudbo na
podlagi meril iz VI. točke tega razpisa, se
opravi vrednotenje še na podlagi prednostnih meril.
Prednostna merila so: boljša kadrovska
in organizacijska usposobljenost in boljša
idejna zasnova izvajanja koncesije. Način
uporabe teh meril je podrobneje razdelan v
razpisni dokumentaciji.
VIII. Obvezne sestavine prijave na razpis.
Prijavitelj mora v prijavi navesti oziroma
priložiti naslednje listine:
1. navedbo ﬁrme oziroma imena prijavitelja ter pooblaščene osebe za zastopanje.
2. redni izpisek iz sodnega registra, ki ga
izda pristojno Okrožno sodišče in ne sme
biti starejši od 1 meseca do dneva vložitve
prijave (za pravne osebe) oziroma potrdilo
o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov,
ki ga izda Davčna uprava RS in ne sme biti
starejši od 1 meseca od dneva vložitve prijave (za samostojne podjetnike), oziroma
drugo dokazilo o registraciji pravne osebe,
ki ne sme biti starejše od 1 meseca.
3. potrdilo pristojne davčne uprave, da ima
prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve državi, ki ne sme biti starejše
od 1 meseca do dneva vložitve prijave.
4. potrdilo pristojnega sodišča, da ni proti
prijavitelju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, ki
ne sme biti starejše od 1 meseca do dneva
vložitve prijave.
5. izjavo prijavitelja o tem, da v zadnjih
petih letih pred objavo javnega razpisa proti njemu ni bila izdana sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim

poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva.
6. menico za resnost ponudbe z menično izjavo, unovčljivo na prvi poziv, v višini
500.000 SIT, z veljavnostjo najmanj do sklenitve koncesijske pogodbe.
7. obstoječo in predvideno kadrovsko
strukturo (sistemizacija) z navedenim številom in izobrazbo zaposlenih po posameznih
letih; strokovne reference in organizacijskotehnično usposobljenost vodstva (organizacijsko shemo).
8. idejna zasnova izvajanja koncesije za
obdobje 10 let, izdelana na podlagi Zakona
o geometričnem središču Slovenije (Uradni
list RS; št. 101/03) in Uredbe, razdelana v
vsebinskem in ﬁnančnem pogledu, z izkazom ustreznosti kadrovske in organizacijske usposobljenosti za izvajanje predložene idejne zasnove z razvojnimi usmeritvami
za nadaljnje utrjevanje pomena GEOSSA
in načina upravljanja območja GEOSSA ter
s predvidenimi vlaganji za vzdrževanje in
razvoj pomnika GEOSSA z območjem GEOSSA vključno z infrastrukturo na območju
GEOSSA v času trajanja koncesije.
9. predlog pridobivanja sredstev za
upravljanje območja GEOSSA, ki je izdelan
na podlagi in v skladu z Zakonom o geometričnem središču Slovenije (Uradni list RS,
št. 101/03) in Uredbo.
10. navedba možnosti in višine morebitne lastne udeležbe za upravljanja območja
GEOSSA.
11. seznam dokumentov, ki dokazujejo
poznavanje projekta in vsebine GEOSSA.
IX. Osnutek pogodbe.
Ponudnik pripravi osnutek pogodbe na
podlagi vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije. Morebitno dodano, izpuščeno ali
spremenjeno besedilo mora biti zaradi preglednosti posebej označeno, in sicer:
– spremenjeno ali dodano besedilo – s
poudarjenim tiskom,
– izpuščeno besedilo – s prečrtanjem
besedila.
Vsaka stran osnutka pogodbe mora biti
paraﬁrana. Osnutek pogodbe mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.
Odložni pogoj za podpis pogodbe je odkup območja GEOSS s strani države v skladu s 6. členom Zakona o geometričnem
središču Slovenije.
X. Vložitev prijav.
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in
z oznako "Ne odpiraj – javni razpis – koncesija za upravljanje območja geometričnega
središča Republike Slovenije" in imenom
in naslovom prijavitelja je treba predložiti v
zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče na zgoraj navedeni naslov, ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 6. 6.
2005 do 15.30. Prepozno prejete prijave
se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.
Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodila komisija za izvedbo javnega razpisa za
podelitev koncesije za upravljanje območja
geometričnega središča Republike Slovenije, imenovana s sklepom ministra za okolje
in prostor, bo javno, dne 7. 6. 2005 ob 14.
uri, v veliki sejni sobi (II. nadstropje) Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljub-
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Št.

ljana. Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno
označena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, zahtevanih s tem razpisom.
XI. Kraj in čas, kjer se lahko dvigne razpisna dokumentacija.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno v vložišču Ministrstva za okolje
in prostor, Ljubljana, Dunajska 48, v času
uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8.
do 16. ure in v petek od 8. do 15. ure), od
objave razpisa dalje, najkasneje do 6. 6.
2005.
Dvig razpisne dokumentacije se potrdi s
pisno izjavo ﬁzične osebe, da dviga razpisno dokumentacijo v svojem imenu oziroma
s predložitvijo pisnega pooblastila pravne
osebe, v čigar imenu ﬁzična oseba dviguje
razpisno dokumentacijo.
XII. Postopek izbora koncesionarja.
Komisija za izvedbo javnega razpisa za
podelitev koncesije za upravljanje območja
geometričnega središča Republike Slovenije mora v roku 60 dni po poteku roka
za vložitev prijav pripraviti predlog za izbiro
koncesionarja in ga preko Ministrstva za
okolje in prostor posredovati Vladi Republike Slovenije.
O izboru koncesionarja odloči Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo po
predhodnem mnenju Občine Litija.
Vsi prijavitelji bodo o izboru koncesionarja obveščeni takoj po odločitvi Vlade Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije ni zavezana
skleniti koncesijske pogodbe za upravljanje
območja geometričnega središča Republike
Slovenije z najboljšim, ali katerimkoli ponudnikom.
XIII. Pooblaščena oseba za dajanje informacij.
Pooblaščena oseba za dajanje informacij
med razpisom je Irena Ažman, Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana. (tel. 01/478-48-04).
Ministrstvo za okolje in prostor

– 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: razpisciper06-07@arrs.si.;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za soﬁnanciranje.
Predlog izbora prijav za soﬁnanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za soﬁnanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-ciprski 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-ciprskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija
vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
Soﬁnanciranje v letih 2006 do 2007 je
vezano na sprejem proračuna za navedena
proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za soﬁnanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2006.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2006 do 31. decembra 2007.
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
Republiko Ciper v letih 2006 do 2007«, 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-ciper06-07@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav je četrtek,
15. september 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 četrtka,
15. septembra 2005, do 15. ure. Prve štiri
strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-ciper06-07@arrs.si, do vključno četrtka, do 15.
ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo

Št. 404-03-24/2005/1
Ob-13748/05
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02), Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 12/05) in Zakona o ratiﬁkaciji
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Ciper o sodelovanju v
kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni
list RS – MP št. 12/00) ter Protokola o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Ciper pri raziskavah
in razvoju, podpisanega 15. aprila 2005, v
Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Ciper
v letih 2006 do 2007
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana. (v nadaljnjem besedilu:
agencija).

2. Predmet javnega razpisa: soﬁnanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in ciprskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte
in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše
obiske od enega do 3 mesecev.
3. Agencija bo soﬁnancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Ciper;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za ciprske raziskovalce ob obiskih
v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do 14
dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 € mesečno v SIT protivrednosti za ciprske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Sloveniji (dolgi obiski – od enega do 3 mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
na področjih tehnologij informacijske družbe,
kakovosti in varnosti živil ter prehrane, trajnostnega razvoja in ekosistemov (vključno
Energija in Voda), znanosti o življenju in biotehnologije, družboslovja in humanistike;
– 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 ciprski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način, ki
ga določita pristojni instituciji (agencija in
Research Promotion Foundation of Cyprus,
Kalypso@research.org.cy).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(ARRS-MS-CY-06/2005) 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;
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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: Petja Stanovnik, tel. (01) 478-4732, e-pošta: Petja.Stanovnik@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 404-03-23/2005/1
Ob-13749/05
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 Uredbe o ratiﬁkaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Portugalske republike (Ur. l. RS – MP 7/2003),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Portugalsko
republiko v letih 2006 do 2007
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa: soﬁnanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in portugalskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne
projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in
daljše obiske od enega do 2 mesecev.
3. Agencija bo soﬁnancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Portugalski
republiki;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za portugalske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski
– do 14 dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 € mesečno v SIT protivrednosti za portugalske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski – od enega do 2
mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki, družboslovju (zlasti ekonomiji) in
humanistiki;
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– 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 portugalski nosilec morata vložiti prijavi
praviloma paralelno v terminu in na način,
ki ga določita pristojni instituciji (agencija
in GRICES – Gabineto de Relaçoes Internacionalis da Ciencia e do Ensino Superior, Ministerio da Ciencia, Tecnologia e
Ensino Superior, Av. 5 de outbro, N. 85-5,
1050-050 Lisboa, Portugal, e-pošta: Teresa.Delicado@grices.mcies.pt).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(ARRS-MS-PT-05/2005) 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: razpisportugalska06-07@arrs.si.;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za soﬁnanciranje.
Predlog izbora prijav za soﬁnanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;

– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za soﬁnanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-portugalski 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-portugalskega odbora za znanstvenotehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
Soﬁnanciranje v letih 2006 do 2007 je
vezano na sprejem proračuna za navedena
proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za soﬁnanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2006.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2006 do 31. decembra 2007.
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 Portugalsko republiko v letih 2006 do
2007«, 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-portugalska06-07@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav je ponedeljek, 20. junij 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, 20. junija 2005, do 15. ure. Prve
štiri strani prijavnega obrazca morajo po
elektronski pošti prispeti na naslov: razpisportugalska06-07@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 decembra 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) 478-4715, e-pošta: Marjetka.Primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 404-03-27/2005/1
Ob-13750/05
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02), Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju mednarodnega znanstvenega
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sodelovanja Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 12/05) in Zakona o ratiﬁkaciji
Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Makedonije (Ur. l. RS, št.
46/95, MP 12/95) in na podlagi Protokola
desetega zasedanja Skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo z dne 13. 10. 2004, Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

cah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-MK-05/A/2005) v slovenskem
in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-makedonija06-07@arrs.si;
11. Rok za predložitev prijav. prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
te prijave, do vključno 30. junija 2005 do
14. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-MK-05/A/2005) morajo po
elektronski pošti prispeti na naslov: razpismakedonija06-07@arrs.si, do vključno četrtka, 30. junija 2005 do 14. ure. Za pravilno
oddane prijave se štejejo prijave, oddane 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 v decembru 2005. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti
pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13,
Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetka Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

javni razpis
za soﬁnanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Makedonijo v
letih 2006 in 2007
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa: soﬁnanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in makedonskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne
projekte in sicer krajše obiske do 12 dni in
daljše obiske od enega do treh mesecev.
3. Agencija bo soﬁnancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Makedoniji;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za makedonske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski
– do 12 dni);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 € mesečno v SIT protivrednosti za
makedonske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski – od enega do
treh mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti;
– 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 makedonski nosilec morata vložiti prijavi
praviloma paralelno v terminu in na način,
ki ga določita pristojni instituciji (agencija in

Ministrstvo za šolstvo in znanost Republike
Makedonije).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-MK-05/A/2005 in ARRSMS-MK-05/B/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
(ARRS-MS-MK-05/A/2005) v slovenskem
in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-makedonija06-07@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za soﬁnanciranje
Predlog izbora prijav za soﬁnanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov po
veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za soﬁnanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-makedonski 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-makedonskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, na katero je agencija
vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20 mio SIT.
Soﬁnanciranje v letih 2006 in 2007 je
vezano na sprejem proračuna za navedena
proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za soﬁnanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2006.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2006 do 31. decembra 2007.
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
Republiko Makedonijo v letih 2006 in 2007«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojni-
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Št. 404-03-26/2005/1
Ob-13752/05
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 Uredbe o ratiﬁkaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Zvezno
vlado Zvezne republike Jugoslavije (Ur. l.
RS, št. 81/02, MP 21/02) in na podlagi Protokola drugega zasedanje mešane komisije
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo ter Srbijo in Črno
goro z dne 15. 3. 2005, Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo ter Srbijo in Črno
goro v letih 2006 in 2007
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa: soﬁnanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Srbije in Črne gore, ki izvajajo
skupne raziskovalne projekte in sicer krajše
obiske do 14 dni in daljše obiske od enega
do treh mesecev.
3. Agencija bo soﬁnancirala sodelovanje
v naslednji višini:
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– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Srbiji in
Črni gori;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za raziskovalce iz Srbije in Črne
gore ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki
obiski – do 14 dni);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 € mesečno v SIT protivrednosti za raziskovalce iz Srbije in Črne gore ob obiskih v
Republiki Sloveniji (dolgi obiski – od enega
do treh mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti;
– 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 nosilec in nosilec iz Srbije in Črne gore morata
vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu
in na način, ki ga določita pristojni instituciji
(agencija in Ministrstvo za znanost in varstvo okolja Republike Srbije oziroma Zavod
za mednarodno znanstveno, izobraževalnokulturno in tehnično sodelovanje Republike
Črne gore.
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec (ARRS-MS-SCG-05/A in ARRSMS-SCG-05/B/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
(ARRS-MS-SCG-05/A) v slovenskem in angleškem jeziku se pošlje tudi po elektronski
pošti na naslov: razpis-scg06-07@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
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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
(mešana komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
ter Srbijo in Črno goro).
Sklep o izboru vlog za soﬁnanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire mešane komisije
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo ter Srbijo in Črno
goro), na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20 mio SIT.
Soﬁnanciranje v letih 2006 in 2007 je
vezano na sprejem proračuna za navedena
proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za soﬁnanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2006.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2006 do 31. decembra 2007.
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 ter
Srbijo in Črno goro v letih 2006 in 2007«,
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 (ARRSMS-SCG-05/A) v slovenskem in angleškem
jeziku se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-scg06-07@arrs.si;
11. Rok za predložitev prijav
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno
15. julija do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-SCG-05/A) morajo po elektronski pošti prispeti na naslov:
razpis-scg06-07@arrs.si, do vključno petka,
15. julija 2005 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave oddane 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 mešane
komisije, predvidoma v decembru 2005.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dne-

va 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: Petja Stanovnik, tel. 01/478-47-32, e-pošta: petja.stanovnik@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 404-03-6/2005
Ob-13791/05
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 96/02) in na podlagi 6. in 9. člena
Pravilnika o postopku in merilih za izbor in
soﬁnanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 12/05 in
št. 49/05) Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje izdajanja periodičnih
publikacij v letu 2005
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje:
– izdajanja periodičnih publikacij z znanstveno vsebino,
– izdajanja periodičnih publikacij, ki so
pomembne za prenos znanstvenih spoznanj
v aplikacijo in tehnološki razvoj.
Agencija od proizvodni stroškov soﬁnancira stroške tiska in stroške priprave na tisk,
ne soﬁnancira pa avtorskega honorarja piscem člankov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
a) Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji.
Prav tako se lahko prijavijo vse slovenske
založbe, ker je v letu 2005 status nacionalnih znanstvenih založb priznan vsem slovenskim založbam in društva s statusom
delovanja v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti.
Na javni razpis za leto 2005 se lahko prijavijo tista društva, ki so na ministrstvo, pristojno za znanost, vložila vlogo za podelitev
statusa društva, ki deluje v javnem interesu
na področju raziskovalne dejavnosti pred
oziroma v času trajanja javnega razpisa (v
nadaljevanju: prijavitelji).
b) Periodične publikacije morajo ustrezati veljavnim mednarodnim bibliografskim in
tehničnim standardom za znanstveni tisk in
serijske publikacije.
c) Pogoji, za uvrstitev periodične publikacije v prednostni seznam so:
– izhaja že najmanj eno leto pred razpisom;
– izhajajo skladno z letnim načrtom v letu
pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– domača stran na internetu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
– ustrezna tehnična kakovost po mednarodnih standardih;
– izpolnjene pogodbene obveznosti iz
predhodnega proračunskega leta (do kon-
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ca razpisa morajo iziti vse številke letnika
2004);
– pisne recenzije znanstvenih člankov;
– katalogizirani vsi prispevki za obdobje
treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje njihovega
izhajanja, če je le-to krajše od treh let.
d) Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo skladno z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(Obrazec: ARRS-PP-01-2005) in samostojne priloge:
– redni izpisek iz sodnega registra oziroma upravne enote, ki ni starejši od trideset dni;
– številko vpisa v razvid medijev;
– izjavo prijavitelja, da so izpolnjene vse
pogodbene obveznosti iz predhodnega leta
do ministrstva, pristojnega za znanost in
agencije (če je bilo odobreno soﬁnanciranje
v predhodnem letu);
– pisno izjavo prijavitelja, da se lahko
podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidenco agencije oziroma seznama, določenega s pravilnikom;
– verodostojno dokazilo o vključitvi periodične publikacije v mednarodno podatkovno
bazo, če tega podatka prijavitelj ne objavlja
v impresumu periodične publikacije;
– posebno podrobno obrazložitev za
prijavitelja, katerega periodična publikacija
izhaja samo enkrat letno in s tem ne izpolnjuje osnovnega bibliografskega standarda
za periodične publikacije;
– celoten izvod letnika za prijavitelja periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem letu ni bila soﬁnancirana;
– seznam članov uredniškega odbora;
– uredniški program z napovedjo prispevkov (avtorji člankov in okvirni naslovi);
– obrazec/vprašalnik za recenzente in
seznam recenzentov (z imeni in tudi z akademskimi naslovi);
– ﬁnančni predračun tiskarne in predračun za pripravo za tisk.
Prijavni obrazec in samostojne priloge je
treba poslati:
– v enem izvodu v elektronski obliki na
naslov: razpis-periodika@arrs.si, in
– v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije.
4. Merila za izbiro:
– delež znanstvene vsebine v odnosu na
strokovno vsebino;
– pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave;
– prispevek publikacije k informiranju domače in tuje znanstvene in strokovne javnosti o naših raziskavah;
– vključenost revije v mednarodno znanstveno diskusijo;
– vključenost publikacije v mednarodne
podatkovne baze in v uradni seznam za
znanstvene serijske publikacije agencije;
– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za znanstveni tisk in serijske
publikacije;
– dvojezičnost oziroma večjezičnost publikacije in posebna skrb za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– objavljeni vsaj štirje pregledni članki na
leto v slovenskem jeziku.
Vrednotenje meril je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijave bodo ocenjevane po postopku in
na način kot to določa pravilnik.
5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega raz-

pisa znaša 112,000.000 SIT za enoletno
soﬁnanciranje.
6. V postopku izbora so upoštevane
samo prijave, ki so oddane pravočasno v
razpisnem roku in pravilno opremljene ter
imajo vse elemente, zahtevane z razpisno
dokumentacijo.
Kolikor je kateri od elementov pomanjkljiv, komisija za odpiranje prijav o tem pisno
obvesti prijavitelja ter ga pozove, naj ga v
roku 7 dni dopolni.
Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v roku
iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: vsi zvezki periodične
publikacije za letnik morajo iziti v tekočem koledarskem letu. Če je izhajanje periodične publikacije vezano na šolsko leto, mora publikacija iziti do konca šolskega leta 2005-2006.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Pisne prijave morajo ne glede na način prenosa prispeti v glavno pisarno Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, najkasneje
do 9. 6. 2005 do 13. ure. Prijave v elektronski
obliki pa na naslov: razpis-periodika@arrs.si,
najkasneje do 9. 6. 2005 do 13. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, oddane v pisni obliki in hkrati po
elektronski pošti.
b) Opremljenost pisne prijave
Pisne prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis za soﬁnanciranje domačih
znanstvenih periodičnih publikacij v letu
2005«,
– naslov agencije,
– naslov prijavitelja.
V vsaki pisni poslani pošiljki z oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za soﬁnanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2005« je lahko le ena
prijava.
9. Datum odpiranja prijav za soﬁnanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v III.
nadstropju, 10. 6. 2005.
Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave. Nepravočasno prispelih in nepravilno označenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijavitelju.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 90 dneh od dneva odpiranja
prijav.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od
dne objave razpisa vsak delavnik med 8. in
15. uro do vključno 8. 6 2005 in med 8. in
12. uro dne 9. 6. 2005 na recepciji agencije, Trg OF 13, ali na spletni strani agencije
(http:// www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
12. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri uradni osebi, Gabrijeli Biserki Šertel osebno ali po tel. 01/478-46-98
vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: biserka.sertel@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
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Št. 325-8/2005-9
Ob-13935/05
Na podlagi drugega odstavka 33. člena
v zvezi z 29. členom Uredbe o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za leti 2005 in
2006 (Uradni list RS, št. 45/04 in 10/05),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04, 48/04,
87/04 in 39/05), Enotnega programskega
dokumenta Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006 in Programskega dopolnila Republike Slovenije za obdobje 2004
do 2006, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija), objavlja
javni razpis
za izboljšanje predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz Enotnega
programskega dokumenta 2004-2006
(EPD) za leto 2005
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa
izboljšanje predelave in trženja kmetijskih
proizvodov iz Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za obdobje
2004-2006 (v nadaljevanju: EPD).
Predmet soﬁnanciranja so investicije, ki
zadevajo predelavo in trženje proizvodov,
primernih za človeško prehrano in prehrano
živali, ki jih opredeljuje Aneks I k Pogodbi1
(razen proizvodov iz rib, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode in aktivnosti znotraj sektorja
sladkorja) in spadajo v naslednje sektorje:
meso, mleko, žita in druge rastline, ki se
uporabljajo v mlinski industriji, vino, sadje, zelenjava, krompir, rastlinsko olje, jajca,
med in hrana za živali.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za soﬁnanciranje projektov prispelih na javni razpis za izboljšanje predelave
in trženja kmetijskih proizvodov iz Enotnega programskega dokumenta 2004–2006
(EPD) za leto 2005, z možnostjo koriščenja
do 31. 12. 2007, je 2.088,724.379 SIT, od
tega okvirno:
– namenska sredstva EU – EKUJS:
1.044,362.189,50 SIT,
– sredstva RS: 1.044,362.189,50 SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
2063 in 2065 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II. Končni prejemniki
Končni prejemniki nepovratnih sredstev
po tem razpisu so pravne in ﬁzične osebe s stalnim prebivališčem ali sedežem v
Republiki Sloveniji, ki so registrirane za
opravljanje predelovalne dejavnosti v okviru naslednjih sektorjev: meso, mleko, žita
in druge rastline, ki se uporabljajo v mlinski
industriji, vino, sadje, zelenjava, krompir,
rastlinsko olje, jajca, med in hrana za živali.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so investicije:
– v izgradnjo ali obnovo nepremičnin z
namenom izboljšanja predelave in trženja
kmetijskih proizvodov;
– v nakup novih strojev in opreme, vključno z računalniško programsko opremo.
Do podpore so upravičeni tudi ostali
splošni stroški, ki so neposredno povezani
z investicijo, kot so honorarji arhitektov in
1
Aneks I Pogodbe o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu
25. marca 1957 (11957E)
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svetovalcev, stroški izdelave poslovnih načrtov in analiz trga, pridobivanje patentov in
licenc, stroški postavitve obveznih orodij za
označevanje projektov do višine 12% opravičljivih stroškov investicije.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev EPD mora biti predložena v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije za ta
ukrep.
2. Z izvedbo investicije se ne sme pričeti
pred vročitvijo odločbe o dodelitvi sredstev.
Kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na
račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
3. Predložen mora biti poslovni načrt v skladu s Priročnikom za izdelavo
poslovnega načrta, ki je objavljen na
spletnih straneh: www.gov.si/euskladi in
www.arsktrp.gov.si. Priročnik deﬁnira vse
zahtevane in priporočene elemente poslovnega načrta.
4. Investicija mora biti ekonomsko upravičena. Interna stopnja donosnosti mora biti
višja od 8%, kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta.
5. Predložena morajo biti dokazila o ﬁnančnem stanju vlagatelja.
6. Predložena morajo biti dokazila o ﬁnančnem pokritju investicije.
7. Predložena morajo biti dokazila, da
obstajajo zadostni dokazi, da so za zadevne
proizvode na voljo običajne prodajne možnosti.
8. Vlagatelj mora predložiti dokazila, da
predelovalni obrati izpolnjujejo ustrezne minimalne standarde na področju okolja oziroma mora ob zaključku investicije predložiti
dokazila o izpolnjevanju teh standardov.
9. Predložena mora biti vsa potrebna
gradbena dokumentacija in vsa ustrezna
dovoljenja.
10. Predložena morajo biti dokazila, da
investicija prispeva k izboljšanju položaja
zadevnega sektorja primarne kmetijske proizvodnje.
11. Predložena mora biti notarsko overjena pogodba o najemu nepremičnin (za
obdobje najmanj 10 let po zaključku investicije) in soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov k investiciji, kolikor gre za
investicijo v nepremičnine katerih vlagatelj
ni lastnik.
12. Če se končni prejemnik ne šteje za
naročnika iz 2.a. člena Zakona o javnih naročilih, mora za stroške vseh storitev, dobav
in del, ki so višji od 5.000 EUR (preračunano
v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS), pridobiti primerljive ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Ponudbe morajo biti
vključene v poročilo, izvirniki pa morajo biti
na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. Če se končni prejemnik v skladu s
predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek iz prejšnjega odstavka izveden v skladu
s tem predpisom.
13. Dejavnost, za katero so bila sredstva
dodeljena, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V
tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih
sprememb oziroma odtujiti predmeta investicije ali ga uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev razen v primeru
višje sile.
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14. Končni prejemnik mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti (Priročnik za
označevanje projektov in obveščanje javnosti je dosegljiv na sedežu Agencije ter
na spletnih straneh www.gov.si/euskladi in
www.arsktrp.gov.si).
15. Končni prejemnik mora za investicijo,
za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom in pogodbo,
ter jo hraniti najmanj do 31. 12. 2013.
Posebni pogoji za posamezen namen:
1. Namen: predelava živil živalskega izvora:
– dokazila, da predelovalni obrati izpolnjujejo ustrezne minimalne standarde na
področju veterinarskih predpisov vključno s
standardi dobrega počutja živali oziroma da
bodo izpolnjevali ustrezne standarde ob zaključku investicije;
– dokazilo o vpisu obrata v seznam živilskih obratov, razen če gre z investicijo v nov
obrat oziroma investiranje z namenom za izpolnjevanje veterinarskih standardov.
2. Namen: predelava živil rastlinskega
izvora:
– dokazila, da predelovalni obrati izpolnjujejo ustrezne minimalne standarde na
področju higiene oziroma bodo izpolnjevali
ustrezne standarde ob zaključku investicije.
Kot bistvene spremembe investicije za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo investicije
ali na pogoje izvajanja ali uporabe investicije, ki dajejo gospodarski družbi ali javni
instituciji neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kraja soﬁnanciranja
proizvodne dejavnosti.
Za višjo silo za ta ukrep se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni
bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni
mogoče odvrniti (potres, udar strele, samovžig, plaz in poplava).
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora končni prejemnik čim prej oziroma najpozneje v tridesetih dneh obvestiti
Agencijo, ki vodi postopek.
V. Omejitve
Splošne omejitve:
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po programu
EPD.
2. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isto investicijo, kot jo navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva EU.
3. Podpore za investicije po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema, itd);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške promocije;
– rabljeno opremo;
– nakup nepremičnine;
– investicije izven območja Republike
Slovenije;
– stroške javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora);
– stroški za plačilo storitev arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, izdelavo poslovnih načrtov in analiz trga, pridobivanje pa-

tentov in licenc, postavitev obveznih orodij
za označevanje projektov, ki so neposredno povezani z investicijo in presegajo 12%
vseh upravičenih stroškov investicije;
– izdatki pri investicijah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti
od upravičenih stroškov;
– investicije, katerih izvedba se je pričela
pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev (kot
začetek investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti morebitnega končnega
prejemnika na račun morebitnih dodeljenih
sredstev – sklenitev katerekoli pogodbe z
izvajalci, naročanje materiala, opreme ali
storitev ipd).
4. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste investicij:
– investicije na ravni trgovine;
– investicije v predelavo ali trženje proizvodov iz tretjih držav (t.j. držav izven EU);
– investicije, katerih cilj je povečati proizvodnjo, razen v primeru, če obstajajo zadostni dokazi, da za zadevne proizvode obstajajo običajne prodajne možnosti;
– investicije, ki ne predstavljajo zaključene celote oziroma predvidevajo še dodatna
vlaganja po zaključku;
– investicije, ki spadajo v okvir programov podpor v okviru skupnih tržnih ureditev
(brez izjem);
– investicije, ki spadajo v okvir ukrepov
za podporo raziskovalnih projektov, ukrepov
za promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepov za preprečevanje bolezni živali;
– investicije, za katere so prosilci prejeli
kakršnokoli pomoč iz javnih sredstev;
– investicije, ki ne bodo izpolnile zahtevanega pogoja minimalnega števila točk.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
A) Splošni ﬁnančni pogoji
Finančna pomoč bo dodeljena v obliki
nepovratnih sredstev. Podpora bo znašala
40% upravičenih stroškov (priznane vrednosti) investicije, ob tem da znaša:
– najnižji znesek pomoči 25.000 EUR
(preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega
razpisa). Investicije s skupno priznano investicijsko vrednostjo nižjo od 62.500 EUR
(preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan na dan objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS) so izvzeti iz dodelitve podpor v okviru tega ukrepa;
– najvišji znesek pomoči 1,800.000 EUR
(preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS). Če skupna priznana
investicijska vrednost presega 4,500.000
EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS), se izplača najvišji
znesek pomoči.
Struktura ﬁnanciranja je naslednja:
– 20% zagotovi EU (EKUJS – Usmerjevalni oddelek),
– 20% zagotovi Republika Slovenija,
– 60% zagotovi vlagatelj/prejemnik pomoči.
Delež EU soﬁnanciranja kot delež vseh
javnih virov znaša 50%.
Sredstva se izplačajo na osnovi enega
do največ štirih zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša 60 dni od
prejema popolnega zahtevka za izplačilo.
Zahtevku mora končni prejemnik priložiti originalne račune z dokazili o njihovem plači-

50 / 20. 5. 2005 /

3763

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

lu, originalne začasne in originalno končno
gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in končnega
prejemnika z dokazili o njihovem plačilu, ter
poročilo o opravljenem delu, podpisano s
strani končnega prejemnika.
Končni prejemnik pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih
porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v
skladu s poslovnim načrtom oziroma vlogo,
mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let
od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna vloga, ki bo izpolnjevala
merila upravičenosti, bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so razdeljena
na dva dela:
– ekonomska ocena in
– tehnološka ocena.
V nadaljevanju so predstavljena okvirna
ocenjevalna merila za vsak del posebej:
– ekonomska ocena

javni razpis
za ukrep Naložbe v kmetijska
gospodarstva iz Enotnega
programskega dokumenta 2004 – 2006
(EPD) za leto 2005
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne
kmetijske in ribiške politike Enotni programski dokument Republike Slovenije za obdobje 2004–2006 (v nadaljevanju EPD) za naložbe kmetijskih gospodarstev v okviru ukrepa »Naložbe v kmetijska gospodarstva«, ki
prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti in
tržne naravnanosti kmetijskih gospodarstev
ter tako prispevajo k povečanju njihovega
dohodka ob hkratnem doseganju vseh predpisanih standardov na področju varstva okolja, veterinarsko sanitarnih pogojev ter pogojev za dobrobit živali.
2. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za soﬁnanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep »Naložbe
v kmetijska gospodarstva« za leto 2005 z
možnostjo koriščenja do 31. 12. 2007, je
1.800,000.000 SIT, od tega okvirno:
– namenska
sredstva
EU-EKUJS:
900,000.000 SIT,
– sredstva
Republike
Slovenije:
900,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
2063 in 2065 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II. Končni prejemniki: končni prejemniki
za dodelitev nepovratnih sredstev po tem
razpisu so kmetijska gospodarstva ter pašne skupnosti po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča in imajo naslov oziroma sedež
v Republiki Sloveniji ter opravljajo kmetijsko
dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske
prakse na ozemlju Republike Slovenije ter
izpolnjujejo pogoje, opredeljene v poglavju
IV. tega javnega razpisa.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so sredstva za naložbe
kmetijskih gospodarstev v lastno primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, ki so primerni za prehrano ljudi in živali, vključno
s proizvodnjo semenskega materiala, ki jih
opredeljuje Aneks I Pogodbe o ustanovitvi
Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (v nadaljevanju:
Aneks I) in spadajo v naslednje sektorje
kmetijske pridelave: mleko, meso, jajca,
med, poljščine, vino, sadje in zelenjava,
hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material.
V primeru skupne naložbe se kot lastna
primarna pridelava šteje primarna pridelava
pridelovalcev v okviru registriranih združenj
kmetijskih gospodarstev, registriranih v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe
ali zadruge, kolikor bodo izpolnjeni pogoji
za skupne naložbe, ki so opisani v poglavju
»IV. Merila za dodelitev sredstev«.
Ne glede na prejšnji odstavek se kot lastna primarna pridelava lahko šteje tudi končna
pridelava (dodelava) semena in ostalega semenskega materiala kmetijskih rastlin, vendar
le v primeru, če je končna pridelava v celoti vezana na vsaj 5 letni pogodbeni (kooperacijski)
odnos s pridelovalci nedodelanega semena in
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se
prideluje na območju Republike Slovenije.
Predmet podpore so naslednje naložbe
v primarno kmetijsko proizvodnjo:
– naložbe v hleve s pripadajočo notranjo
opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa;

Kriterij/vprašanje

Št. točk
maks.

Trženje:
– vloga, pomen in skladnost
predlaganega investicijskega projekta
z navedeno poslovno usmeritvijo
podjetja
5
– analiza ciljnih trgov in analiza
konkurence
5
– konkurenčnost prejemnika po
investiciji in obstoj prodajnih možnosti 10
– celovitost trženjske strategije
5
– vpliv na primarno kmetijsko
proizvodnjo
5
Ekonomika projekta:
– ﬁnančna sposobnost izvedbe
projekta
– ﬁnančno-izvedbeni načrt investicije
– integralna ocena ﬁnančnih
kazalnikov
Skupaj

10
5
15
60

– Tehnološka ocena
Kriterij/vprašanje

Št. točk
maks.

– stopnja tehnološke zahtevnosti
in celovitost projekta
– višja kakovost proizvodov in skrb
za varstvo potrošnikov
– učinki na okolje – ekologija
– regionalno pokritje (bližina obratov
s sorodno proizvodnjo)
Skupaj

5
10
5
10
30

Vsebinsko ustrezni bodo le projekti, ki
bodo dosegli prag vsaj 46 točk.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za izboljšanje predelave in trženja kmetijskih
proizvodov za leto 2005 vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge,
– postopek za izbor končnih prejemnikov,
– vzorec pogodbe,
– merila za ocenjevanje vlog,

– seznam opravičljivih stroškov,
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana v
skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 23. 6. 2005, vsak delavnik med
9. in 15. uro, pri Bernardi Lovšin na Sektorju
za razvoj podeželja, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana.
Vlagatelji lahko pridobijo tudi elektronsko obliko razpisne dokumentacije na osnovi zahteve poslane po elektronski pošti na
naslov aktrp@gov.si in na spletnih straneh
www.arsktrp.gov.si ali www.gov.si/euskladi.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, do 23. 6. 2005 (velja poštni
žig 23. 6. 2005).
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z nazivom in naslovom
pošiljatelja (vlagatelja) ter davčno številko
in označene z oznako: ''ne odpiraj – vloga
na javni razpis ŽPI''.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580 77 32
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času
od 14. do 16. ure. Vprašanje se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo
objavljeni tudi odgovori, na internetni strani
www.arsktrp.gov.si.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 27. 6. 2005 na Agenciji. Odpiranje vlog
ni javno.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno
pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev
vloge je 5 dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom oziroma z odločbo. Odločba je podlaga
za sklenitev pogodbe o soﬁnanciranju. V tej
pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 325-8/2005-9
Ob-13936/05
Na podlagi drugega odstavka 33. člena
v zvezi s 30. členom Uredbe o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za leti 2005 in
2006 (Uradni list RS, št. 45/04, 10/05), drugega odstavka 12. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 30/04, 48/04, 87/04 in 39/05),
Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006
in Programskega dopolnila Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) objavlja
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– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje;
– naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in
pripravo kmetijskih proizvodov za trg;
– naložbe v novogradnjo ali adaptacijo
gospodarskih poslopij in objektov, vključno
s pripadajočo opremo za predelavo mleka,
in naložbe v ureditev pitne vode za potrebe
predelave mleka na planinah, ki so v zasebni lasti;
– nakup kmetijske mehanizacije;
– nakup kmetijskih zemljišč;
– prvi nakup plemenske črede v živinoreji ter prvi nakup čebeljih matic in čebeljih
družin;
– obnova trajnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo za rastlinsko pridelavo;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti.
Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Aneks I in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh www.gov.si/euskladi/skladi/strukt_ekujs_2.html.
Končni prejemnik lahko kandidira za pridobitev pomoči za eno ali več vrst zgoraj
naštetih naložb znotraj tega ukrepa v okviru
iste vloge, znotraj istega sklopa. Na enem
javnem razpisu lahko končni prejemnik kandidira samo z eno vlogo. Glede na sektorje
primarne kmetijske pridelave, je ukrep sestavljen iz naslednjih sklopov:
– sklop 1 (mleko, meso in jajca);
– sklop 2 (med);
– sklop 3 (poljščine in hmelj);
– sklop 4 (seme in semenski material);
– sklop 5 (sadje in zelenjava, vino, okrasne rastline in grmovnice).
Podpore se ne dodelijo za:
– prvi nakup osnovne črede na področju
reje krav molznic,
– nakup in postavitev ograj za potrebe
paše,
– nakup rabljene opreme in kmetijske
mehanizacije,
– naložbe, ki se ﬁnancirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe za dejavnost trgovine,
– plačilo davkov, ter plačilo carin in dajatev pri uvozu iz tretjih držav,
– stroške poslovanja pri opravljanju dejavnosti vključno s stroški vzdrževanja in
najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– naložbe, katerih izvedba se je pričela
pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– za isti namen, kot ga navaja v vlogi
za pridobitev sredstev po tem razpisu, če
je zanj že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva EU,
– splošne stroške kot so honorarji arhitektov in svetovalcev, študij izvedljivosti,
pridobivanje patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in
presegajo 12% opravičljivih stroškov investicije iz naslova tega ukrepa.
IV. Merila za dodelitev sredstev
Merila upravičenosti so razdeljena v tri
sklope, in sicer:
IV/1. Skupna merila upravičenosti, ki so
nadalje razdeljena na:
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– skupne pogoje za vse končne prejemnike sredstev;
– dodatne pogoje, kadar kot končni prejemnik nastopa kmetija;
– dodatne pogoje, kadar kot končni prejemnik nastopa pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik;
– dodatne pogoje, speciﬁčne za nosilca
kmetijskega gospodarstva, kadar kot končni
prejemnik nastopa kmetija.
IV/2. Speciﬁčna merila upravičenosti,
glede na posamezno vrsto upravičenih naložb.
IV/3. Speciﬁčna merila in upravičene naložbe po posameznih sklopih.
IV/1. Skupna merila upravičenosti
a) Skupni pogoji za vse končne prejemnike sredstev:
1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa EPD
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo
biti priložene vse priloge in dokazila, ki so
navedena v obrazcu vloge v katerih morajo
biti podatki medsebojno usklajeni, resnični
in točni.
2. Končni prejemnik ne sme pričeti z izvedbo investicije oziroma ne sme pričeti z
deli pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje
prevzem katerekoli obveznosti končnega
prejemnika na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
3. Naložba mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom sredstev. Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev
kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih ali osnovne črede v proizvodni proces ali
vpis intenzivnih nasadov sadovnjakov oziroma oljčnikov v register, ki ga vodi MKGP.
4. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev.
5. Končni prejemnik mora imeti ob oddaji
vloge (v lasti, najemu ali zakupu) vsaj 5 ha
primerljivih kmetijskih zemljišč v uporabi, veljavnost zakupne ali najemne pogodbe mora
biti vsaj za obdobje petih let od zaključka
naložbe. Zakupna pogodba mora vsebovati
določilo, ki omogoča podaljšanje zakupa. Za
sklopa 4 in 5 velja vstopni kriterij 3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč v uporabi. Za 1
ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 1000 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
6. Določila iz prejšnje točke se ne uporablja za pridelavo medu in ostalih čebeljih
proizvodov ter vzrejo čebeljih matic. V takem primeru mora imeti končni prejemnik
ob oddaji vloge v lasti vsaj 40 proizvodnih
čebeljih družin.
7. Podpora se lahko dodeli samo za ﬁnanciranje naložb, za katere obstajajo zadostni dokazi, da so za zadevne proizvode na
voljo običajne prodajne možnosti.

– Glede na določila 7. člena Uredbe
Sveta (ES) št. 1257/1999, je za naložbe,
katerih cilj je povečanje proizvodnje, potrebno navesti zadostne dokaze, da za zadevne proizvode obstajajo običajne prodajne
možnosti. Običajne prodajne možnosti se
bodo ocenjevale na nivoju zadevnega sektorja kmetijske proizvodnje, in sicer iz vidika
kmetijskih proizvodov, vrste investicije ter
obstoječih in planiranih kapacitet.
– Obstoj običajnih prodajnih možnosti bo
vlagatelj dokazoval s sklenjenimi pogodbami
z obstoječimi ali bodočimi kupci proizvodov,
s pismi o nameri o odkupu proizvodov, z
izjavami o obsegu neposredne prodaje na
kmetijah ali lokalnih tržnicah (velja za kmetije) in z analizo trga. Kolikor vlagatelj ob predložitvi vloge na javni razpis trži svoje proizvode samo na območju Republike Slovenije
zadostuje analiza trga v okviru poslovnega
načrta. Če pa vlagatelj ob predložitvi vloge
na javni razpis prodaja svoje kmetijske proizvode tudi v drugih državah EU ali jih izvaža
v tretje države, mora vlogi priložiti analizo
trga zadevnega sektorja kmetijske pridelave
iz vidika kmetijskih proizvodov, vrste naložbe
ter obstoječih in planiranih kapacitet, za področje celotne EU ali tretjih držav, kamor te
proizvode izvaža. Analizo trga iz prejšnjega
stavka pripravi neodvisna institucija. Za neodvisno institucijo se šteje institucija, ki je
registrirana za izdelavo analiz trga.
Končni prejemnik je v primeru odobritve projekta upravičen do povračila stroškov
nastalih s pripravo analize trga neodvisne
institucije v okviru splošnih stroškov, kolikor
za to predloži plačan račun.
8. Gospodarska vitalnost kmetijskega
gospodarstva in ekonomska upravičenost
naložb:
– Končni prejemnik mora imeti izdelan
poslovni načrt, s katerim dokaže gospodarsko vitalnost kmetijskega gospodarstva in
ekonomsko upravičenost naložbe.
– Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih
straneh MKGP, in sicer za obdobje izvajanja
naložbe in še vsaj za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev.
– Kumulativni ﬁnančni tok mora biti pozitiven in predstavljen v poslovnem načrtu
kot merilo izvedljivosti naložbe.
– Poslovni načrt mora tudi dokazati, da
končni prejemnik ob predložitvi vloge za naložbe v okviru tega ukrepa dosega vsaj minimalni bruto prihodek primerljiv z doseženim
prihodkom za enako delo v gospodarstvu.
Kot primerljiv bruto minimalni prihodek se
šteje prihodek v višini bruto minimalne plače
na zaposlenega.
– Pri oceni gospodarske vitalnosti kmetijskega gospodarstva se bo upošteval tudi
obseg lastne primarne kmetijske pridelave.
Končni prejemnik bo moral glede na posamezen sektor primarne kmetijske pridelave
oziroma glede na vrsto naložbe, najkasneje
ob zaključku naložbe, dosegati minimalne
obsege lastne primarne kmetijske pridelave, kakor je določeno v pod poglavju »IV/3.
Speciﬁčna merila in upravičene naložbe po
posameznih sklopih«.
9. Minimalni standardi glede varovanja
okolja, higiene in dobrobiti živali.
Na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev
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ter zahtev za dobrobit živali. Kolikor je naložba namenjena izpolnjevanju teh zahtev,
jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati
najkasneje do zaključka naložbe.
10. Gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
11. Upoštevajo se omejitve proizvodnje
za kravje mleko. Končni prejemnik ni upravičen do podpore za naložbo v povečanje
proizvodnje, če ne razpolaga s kvotami za
tako povečano proizvodnjo.
12. Končni prejemnik je moral v predhodnem letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku
posredovati na Agencijo izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu, kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov
kmetijske politike. Kolikor končni prejemnik
v predhodnem letu na Agencijo ni poslal
izpolnjenih obrazcev iz prejšnjega stavka,
mora podati izjavo, da bo oziroma je vložil
obrazce v letu javnega razpisa.
13. Če se v skladu s predpisi o javnih
naročilih končni prejemnik ne šteje za naročnika, mora končni prejemnik za stroške vseh
storitev, dobav in del, ki so višji od 5.000
EUR na ponudnika, izraženih v domači valuti, pridobiti primerljive ponudbe najmanj treh
dobaviteljev, razen v primeru nakupa sadik
sadnega drevja. Če se končni prejemnik v
skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za
naročnika, mora predložiti dokazilo, da je
bil postopek iz prejšnjega stavka izveden v
skladu s tem predpisom.
Za primerljive ponudbe se štejejo ponudbe, ki vsebujejo enake parametre kot jih
navaja predloženi predračun na javni razpis
in so izstavljene pri različnih dobaviteljih in
ne od istega proizvajalca.
14. Končni prejemnik mora za naložbo,
za katero je prejel podporo voditi predpisano dokumentacijo, ki bo določena z javnim
razpisom in jo hraniti še pet let po prejemu
potrdila Agencije, o zaključku naložbe.
15. Končni prejemnik ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev.
16. Končni prejemnik je upravičen do dodelitve sredstev za naložbe po tem razpisu,
če zagotovi, da bo opravljal kmetijsko dejavnost za katero je prejel sredstva še vsaj
naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne bo uvajal bistvenih
sprememb oziroma odtujil naložbe, razen v
primeru višje sile.
17. Kot bistvene spremembe naložbe se
štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo investicije ali pogoj izvajanja ali dajejo gospodarski družbi, ali javni instituciji neupravičeno
prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kraja soﬁnanciranja
proizvodne dejavnosti.
18. Za višjo silo se šteje, če nastanejo in
dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni mogoče
odvrniti:
– kmetova smrt (smrt nosilca kmetijskega gospodarstva);
– dolgoročna poklicna nezmožnost kmeta (nosilca kmetijskega gospodarstva);
– razlastitev večinskega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta zaveza;
– hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče kmetijskega gospodarstva;

– nenamerno uničenje objektov za živino
na kmetijskem gospodarstvu;
– epidemično bolezen, ki prizadene vso
kmetovo živino ali njen del.
19. O bistvenih spremembah ali nastopu
višje sile mora končni prejemnik nemudoma
oziroma najpozneje v tridesetih dneh obvestiti organ, ki je vodil postopek.
20. Končni prejemnik, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito
ali jih porabil nenamensko oziroma del ni
izvršil v skladu z investicijskim programom,
mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
21. Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz
naslova ukrepov kmetijske politike za dobo
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
22. Končni prejemniki morajo predložiti
dokazila o svojem ﬁnančnem stanju iz katerih mora biti razvidno, da niso v ﬁnančnih
težavah.
23. Končni prejemnik ne sme biti v ﬁnančnih težavah, v stečajnem postopku, v
postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike).
24. Kolikor se pri vsebinski obravnavi
vlog, pri vsebinsko vezanih naložbah ugotovi več kot 10% odstopanje med zaprošenimi
sredstvi in izračunanimi odobrenimi sredstvi
se šteje, da vloga ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa.
b) Dodatni pogoji, kadar kot končni prejemnik nastopa kmetija: končni prejemnik se
obvezuje, da bo na kmetiji v tridesetih dneh
od podpisa pogodbe, za primarno kmetijsko pridelavo, uvedel spremljanje rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN.
Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate
gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji
vsaj še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa.
c) Dodatni pogoji, kadar kot končni prejemnik nastopa pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik: vlagatelj mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero prosi
podporo.
d) Dodatni pogoji, speciﬁčni za nosilca
kmetijskega gospodarstva, kadar kot končni
prejemnik nastopa kmetija:
1. Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora biti vlagatelj, imeti mora stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, biti mora lastnik ali solastnik oziroma
mora imeti kmetijsko gospodarstvo v najemu.
2. Vsi računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva. V primerih, da je kmetija
vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj
(nosilec) davčni zavezanec.
3. Kolikor kmetija za naložbe uveljavlja višji delež podpore iz naslova mladega
kmeta, potem morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora biti mlajši od 40 let;
– naložba se izvaja v obdobju prvih petih
let od prvega lastniškega prevzema celotne
kmetije s strani nosilca oziroma nosilca in
njegovega partnerja iz naslova zakonske ali
izvenzakonske skupnosti.
4. Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora biti ob oddaji vloge primerno uspo-
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sobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti.
Šteje se, da je primerno usposobljen, če
ima najmanj:
– poklicno kmetijsko ali sorodno agroživilsko izobrazbo ali
– katerokoli drugo poklicno izobrazbo in
3 letne delovne izkušnje na kmetiji oziroma
v posamezni kmetijski dejavnosti ali
– opravljen preizkus znanja iz kmetijske
dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih
oziroma srednjih šol s posebnim poudarkom
na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja ali
– v primeru, da ima nosilec kmetijskega gospodarstva končano le osnovno šolo,
mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj na
kmetiji ali v katerikoli posamezni kmetijski
dejavnosti.
IV/2. Speciﬁčna merila upravičenosti, glede na posamezno vrsto upravičenih naložb:
a) Nakup nove kmetijske mehanizacije
Končni prejemnik mora s poslovnim načrtom izkazati racionalno rabo kmetijske
mehanizacije, za katero prosi za ﬁnančno
podporo. Pri tem se upošteva minimalne
obsege kmetijske pridelave ali prireje ob
zaključku naložbe, ki so določeni v pod poglavju »IV/3. Speciﬁčna merila in upravičene
naložbe po posameznih sklopih«. Podrobnejši seznam kmetijske mehanizacije, ki
je predmet podpore in življenjska doba, sta
navedena v razpisni dokumentaciji javnega
razpisa. V primeru, da je na kmetijskem
gospodarstvu že kmetijska mehanizacija, ki
služi istemu namenu, je nakup upravičen le
v primeru, da je le ta starejša od opredeljene
življenjske dobe. Kmetijsko gospodarstvo je
upravičeno do nakupa samo enega stroja
za isti namen.
b) Nakup kmetijskih zemljišč:
– med nakupom kmetijskega zemljišča in
navedenimi cilji naložbe v poslovnem načrtu
mora biti neposredna povezava;
– nakup kmetijskega zemljišča ne sme
predstavljati več kakor 10% skupnih opravičljivih stroškov nakupa zemljišča;
– končni prejemnik mora pridobiti potrdilo neodvisnega kvaliﬁciranega cenilca
ali pooblaščenega uradnega organa, da
nabavna cena ne presega tržne vrednosti
kmetijskih zemljišč.
c) Prispevek v naravi
Prispevek v naravi se prizna v obliki
zagotavljanja lastne opreme ali materialov končnega prejemnika ali neplačanega
prostovoljnega dela končnega prejemnika,
vendar samo, kolikor so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– da je njihovo vrednost mogoče neodvisno oceniti in opraviti nadzor;
– v primeru neplačanega prostovoljnega
dela, se bo vrednost tega dela določila ob
upoštevanju porabljenega časa in normirane urne ali dnevne postavke za opravljeno
delo po normativu, ki je naveden v razpisni
dokumentaciji;
– celotni prispevek v naravi se prizna
samo do tiste višine celotne priznane investicijske vrednosti, kakor jo bodo opredelili
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki se
objavijo v razpisni dokumentaciji.
d) Prvi nakup plemenske črede v živinoreji:
– vzrejne živali, ki so predmet nakupa
morajo biti registrirane v rodovniških knjigah
ali njihovih ekvivalentih;
– ne podpira se nakupa plemenske črede za tiste plemenske živali, za katere lahko
rejec uveljavlja podporo na podlagi drugih
predpisov;
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– na področju reje krav dojilj se kot opravičljiv strošek ne prizna nakupa krav ali brejih plemenskih telic črnobele pasme (ČB),
rdeči holštajn (RH) ali kombinirane črnobele
in rdeče holštajn pasme (ČB/RH);
– na področju prireje mesa konj se kot
opravičljiv strošek prizna le nakup plemenskih kobil hladnokrvnih pasem;
– prvi nakup oziroma dokup plemenske
živine v živinoreji, ki je pogojen z naložbo v
hlev, ki se lahko načrtuje v okviru istega poslovnega načrta oziroma naložba v hlev še
traja in je bila začeta po letu 2002, ali pa je
živina na celoletni paši na pašnikih urejenih
za celoletno pašo na prostem. Kadar gre
za celoletno pašo na prostem, mora končni prejemnik predložiti tudi načrt pašnika v
mapni kopiji s šraﬁranimi parcelami ali deli
parcel na katerih je urejen pašnik ter podroben opis tehnologije paše.
e) Prvi nakup čebeljih matic in čebeljih
družin
Podpira se le prvi nakup čebeljih matic in
čebeljih družin avtohtone kranjske čebele, ki
so registrirane v rodovniških knjigah, kakor
predpisuje zadevna zakonodaja.
f) Skupne naložbe v okviru registriranih
združenj kmetijskih gospodarstev:
1. Registrirano združenje kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: združenje) je
upravičeno do podpore za skupno naložbo
samo, kolikor je promet (prihodek od prodaje) ustvarjen s prodajo kmetijskih pridelkov
članov združenja (glavna tržna pridelava),
večji od prometa pridobljenega s prodajo
drugih proizvodov ali storitev.
2. Vrednost glavne tržne pridelave se izračuna kot pridelava članov združenja, ki
so v času na katerega se nanaša izračun
člani združenja.
3. Cene, ki se upoštevajo pri izračunu
glavne tržne pridelave, so cene po katerih
združenje prodaja kmetijske pridelke franco
združenja, ki lahko vključujejo tudi cene za
pakirane, vendar nepredelane pridelke, brez
upoštevanja davka na dodano vrednost.
4. Za načrtovane cene se pri izračunih
upoštevajo povprečne cene, kot jih združenje dejansko trži, če gre za novo združenje
ali nov pridelek pa se upoštevajo povprečno
dosežene cene pri prodaji.
5. Obseg prometa glavne tržne pridelave
se ugotavlja za obdobje enega leta pred letom objave javnega razpisa.
6. Kadar imajo združenja premalo preteklih podatkov o glavni tržni pridelavi, se
šteje kot vrednost glavne tržne pridelave
tista vrednost, ki jo združenje napove v poslovnem načrtu.
7. Če v letu pred letom objave javnega
razpisa, zaradi naravnih pogojev ni bil dosežen pričakovani obseg pridelave oziroma
pričakovana vrednost, mora združenje to
pisno utemeljiti. Vrednost iz prejšnjega odstavka ne sme biti manjša od 65% vrednosti
v prejšnjem letu, razen v primeru s strani
pristojnih organov ugotovljene naravne katastrofe.
8. Združenje ali član združenja, ki je pravna oseba, morata izkazati, da sta v večinski lasti pridelovalcev pridelka za katerega
je združenje registrirano.
9. Združenje sprejme pravila, v katerih
so navedene obveznosti članov do organizacije pridelovalcev, predvsem o:
– obsegu in načinu pridelave s kratkim
opisom tehnologije;
– poročanju o pridelavi, prodaji celotnega pridelka preko registrirane organizaci-
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je pridelovalcev ter o morebitni neposredni
prodaji posameznega člana,
– plačevanju članskega prispevka;
– trajanju članstva ter pogojih pristopa in
izstopa iz organizacije proizvajalcev;
– načinu odločanja, sprejemanja in spreminjanja pravil, ki morajo biti takšna, da zagotavljajo demokratičnost;
– kaznih za morebitne kršitelje;
– računovodskih in ﬁnančnih pravilih za
vodenje registrirane organizacije pridelovalcev;
– pravila morajo vsebovati določbe, da
v primeru naložb v posamezna kmetijska
gospodarstva, ki so ustanovitelji organizacije proizvajalcev, ti pridelovalci povrnejo
preostalo vrednost naložbe ob morebitnem
izstopu iz organizacije proizvajalcev v času
trajanja naložbe.
10. Pridelovalec je lahko član samo enega združenja, registriranega za isto vrsto
oziroma skupino pridelkov ali proizvodov.
11. Trajanje članstva v združenju v nobenem primeru ne sme biti krajše od petih let
po zadnjem izplačilu sredstev.
IV/3. Speciﬁčna merila in upravičene naložbe po posameznih sklopih:
Sklop 1 (sektor mleko, sektor meso in
sektor jajca)
Upravičene naložbe:
1. Naložbe s področja novogradnje ali
obnove hlevov, vključno z objekti za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke in nakupom hlevske opreme za krmljenje, molžo
in izločke.
2. Naložbe v novogradnjo ali obnovo
samostojnih skladišč za shranjevanje krmnih žit, voluminozne krme in drugih krmnih
poljščin s pripadajočo opremo za potrebe
lastne krme.
3. Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov namenjenih predelavi mleka na planšarijah vključno s pripadajočo opremo, in sicer:
– Naložbe s področja novogradnje ali
obnove objektov oziroma prostorov za predelavo mleka: proizvodni prostor, skladiščni
prostor in prostor za zorenje sira.
– Naložbe s področja novogradnje ali obnove objektov in prostorov namenjenih bivanju pašnega osebja in mlekarjev.
– Naložbe v ureditev pitne vode na planinah za potrebe predelave mleka.
4. Naložbe v nakup kmetijskih zemljišč.
5. Naložbe v prvi nakup plemenske živine, namenjen izboljšavi genetske kakovosti
staleža na področju prireje mleka drobnice,
na področju prireje mesa govedi, drobnice,
prašičev, kuncev in konjev oziroma na področju reje nesnic.
6. Naložbe v nakup nove kmetijske mehanizacije (ne velja za sektor jajca in sektor
meso: perutnina in kunci).
Speciﬁčni pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1. Za naložbe iz predhodnega odstavka,
mora kmetijsko gospodarstva najkasneje
ob zaključku naložbe obsegati minimalne
obsege reje po posameznih vrstah in kategorijah živali.
– Sektor mleko:
a) Krave molznice (območja z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost in območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost):
Na območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost mora imeti končni prejemnik v mlečni reji najmanj 15 molznic. Na
območjih izven območij z omejenimi mož-

nostmi za kmetijsko dejavnost mora imeti
kmetijsko gospodarstvo v mlečni reji najmanj 30 molznic.
b) Reja drobnice za mleko (samo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost):
Končni prejemnik mora imeti v mlečni
reji najmanj 80 odraslih plemenskih samic
drobnice za mleko.
c) Navedeni obsegi v predhodnih dveh
točkah veljajo tudi za predelavo mleka na
planinah.
– Sektor meso:
a) Krave dojilje in goveji pitanci, reja konj
za meso (območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost in območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost):
Na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost mora imeti končni
prejemnik v stalni reji ne glede na vrsto in
kategorijo najmanj za 25 GVŽ rejnih živali. Na območjih izven območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost je število
živali podvojeno.
b) Reja drobnice za meso (samo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost):
Končni prejemnik mora imeti v stalni reji
najmanj 160 odraslih plemenskih samic
drobnice za meso.
c) Prašičereja (velja za vsa območja):
Končni prejemnik mora imeti pri reji plemenskih svinj v stalni reji najmanj za 15 GVŽ
plemenskih svinj; pri kombinirani reji mora
imeti v stalni reji za 10 GVŽ plemenskih
svinj in za 25 GVŽ prašičev pitancev, ne
glede na njihovo kategorijo; pri mesni reji
pa mora imeti v stalni reji najmanj za 45
GVŽ prašičev pitancev, ne glede na njihovo
kategorijo.
d) Kunčjereja:
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti v
stalni reji najmanj 100 plemenskih samic
oziroma 400 pitancev v turnusu, ne glede
na območje izvajanja reje.
e) Reja perutnine za meso:
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti
v stalni reji najmanj 10.000 piščancev ali
2.000 puranov v turnusu, ne glede na območje izvajanja reje.
– Sektor jajca:
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti najkasneje po zaključku naložbe v stalni reji
najmanj 3000 kokoši nesnic ne glede na
območje izvajanja reje.
2. Kmetijsko gospodarstvo mora najkasneje ob dokončanju investicije zagotoviti
dovolj kmetijskih površin za porabo živalskih izločkov, in sicer za rejo perutnine in
prašičev največ 2 glavi velike živine/ha (v
nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha), vključno z
rejo mešanih vrst živali, če so v tej mešani
reji vključeni prašiči ali perutnina, za rejo
ostalih vrst živali pa največ 2,5 GVŽ/ha oziroma ima zagotovljen odkup izločkov rejnih
živali. Kot mešana reja živali, v katero so
vključeni tudi prašiči ali perutnina se šteje
tista reja, kakor jo opredeljujejo navodila
za izpolnjevanje obrazca »K – Zahtevek za
plačilo za ukrep – Podpora izvajanju EU
standardov na kmetijskih gospodarstvih za
leto 2004«. Za preračun posameznih vrst in
kategorij živali v GVŽ se upošteva količnik iz
osnovnega obrazca subvencijske vloge »BOsnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu
za tekoče leto-stalež živali.
3. Naložbe v adaptacijo skladišč za živalske izločke ni opravičljiv strošek za naložbe
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v okviru tega ukrepa, razen kadar gre za
hleve, ki imajo ob predložitvi vloge kapaciteto višjo od 100 GVŽ.
4. Pri naložbi v novogradnjo ali obnovo
hlevov mora biti minimalna hlevska površina
za živali v skladu s tehnološkimi standardi
za posamezne kategorije žival in oblike reje
oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih živali.
5. Kmetijsko gospodarstvo mora pri prireji mleka ali mesa govedi, drobnice in reji
konj za meso zagotoviti vsaj 80% lastne
krme, pri prireji mesa prašičev pa vsaj 35%
lastne krme.
6. Na področju prireje jajc se ne podpira
naložb v novogradnje ali obnove hlevov za
prirejo jajc, vključno z objekti za skladiščenje
gnoja, nakupom hlevske opreme za krmljenje in izločke, pač pa samo zamenjava
sistema reje v neobogatenih baterijskih kletkah s sistemom reje v obogatenih baterijskih
kletkah (nakup obogatenih baterijskih kletk),
skladno z določili predpisov, ki urejajo minimalne pogoje za zaščito rejenih živali.
7. V primeru naložb v ureditev objektov
na planinah morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
– planina mora izpolnjevati pogoje, ki so
določeni v predpisu, ki ureja slovenski kmetijsko okoljski program, in se nanašajo na
izvajanje planinske paše;
– izvajalec planinske paše mora priložiti
kopije zapisnika o prigonu živali na planinsko
pašo in predvidenem datumu odgona s planinske paše na obrazcu, ki ga ureja predpis o
slovenskem kmetijsko okoljskem programu;
– izvajalec planinske paše mora predložiti potrjen pašni red za tekoče leto.
Sklop 2 (sektor med)
Upravičene naložbe:
1. Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov vključno s pripadajočo opremo, namenjenih pridelavi medu in
ostalih čebeljih proizvodov ter vzreji čebeljih
matic in pripravi teh proizvodov za trg:
– objekti oziroma prostori za skladiščenje medu in ostalih čebeljih proizvodov;
– objekti oziroma prostori za dodelavo in
točenje medu;
– objekti oziroma prostori za vzrejo čebeljih matic.
2. Prvi nakup čebeljih matic in čebeljih
družin.
3. Nakup čebeljih panjev.
4. Nakup kontejnerjev za prevoz čebeljih
panjev.
5. Postavitev stacionarnih objektov (čebelnjakov).
Speciﬁčni pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1. Kmetijsko gospodarstvo mora najkasneje po zaključku naložbe dosegati naslednje minimalne proizvodne obsege:
a) Pridelava medu in ostalih čebeljih proizvodov:
Ne glede na to, v katero območje sodi
kmetijsko gospodarstvo, mora kmetijsko
gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe imeti v uporabi vsaj 80 proizvodnih
čebeljih družin. Kadar gre za naložbe v
novogradnjo ali obnovo objektov oziroma
prostorov, vključno s pripadajočo opremo,
namenjenih pridelavi medu in ostalih čebeljih proizvodov za trg, mora kmetijsko
gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe imeti v uporabi vsaj 200 proizvodnih
čebeljih družin.
b) Vzreja čebeljih matic:

Ne glede na to, v katero območje kmetijske pridelave sodi kmetijsko gospodarstvo,
mora imeti kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe letno proizvodnjo
vsaj 1500 čebeljih matic avtohtone kranjske čebele in vsaj 80 proizvodnih čebeljih
družin.
c) Nakup kontejnerjev za prevoz čebeljih
panjev:
Ne glede na to v katero območje kmetijske pridelave sodi kmetijsko gospodarstvo,
mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje
ob zaključku naložbe imeti v uporabi vsaj
100 proizvodnih čebeljih družin. Kontejner
za prevoz čebeljih panjev mora imeti kapaciteto vsaj 60 proizvodnih panjev.
d) Postavitev stacionarnih objektov (čebelnjakov):
Stacionarni objekt (čebelnjak) mora imeti
kapaciteto vsaj 40 proizvodnih panjev.
2. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
plemenilnikov, se strošek nakupa ali lastne
izdelave plemenilnikov šteje kot upravičen
samo, če ima plemenilnik površino večjo
od 2.000 cm2.
3. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
proizvodnih čebeljih panjev, se strošek nakupa ali lastne izdelave čebeljih panjev šteje
kot upravičen samo, če ima AŽ panj vsaj 22
satov, oziroma če ima nakladni panj vsaj 30
satov. Poleg tega se strošek lastne izdelave
čebeljih panjev oziroma plemenilnikov šteje
kot upravičen samo, če ima oseba, ki jih
je izdelala, opravljen izpit za čebelarskega
mojstra.
4. V primeru naložb v vzrejo čebeljih matic mora imeti končni prejemnik registracijo za vzrejevalca čebeljih matic avtohtone
kranjske čebele v predhodnem letu.
5. Končni prejemnik mora imeti registrirane vse čebelje panje v skladu s predpisano zakonodajo.
Sklop 3 (sektor poljščine in sektor
hmelj)
Upravičene naložbe:
1. Naložbe v novogradnjo ali obnovo
objektov vključno s pripadajočo opremo za
skladiščenje in sušenje kmetijskih pridelkov
iz lastne primarne proizvodnje ter njihovo
pripravo za trg (ne velja za hladilnice).
2. Nakup kmetijskih zemljišč.
3. Naložbe v nakup nove kmetijske mehanizacije.
Speciﬁčni pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1. Kadar gre za upravičene naložbe iz
predhodnega odstavka mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe
dosegati naslednje minimalne proizvodne
obsege:
– Ne glede na območje pridelave, mora
kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe pridelovati poljščine na vsaj
30 ha primerljivih kmetijskih površin.
– Kadar gre za naložbe v sektor hmelj,
mora končni prejemnik ne glede na območje
pridelave, najkasneje ob zaključku naložbe
pridelovati hmelj na vsaj 16 ha primerljivih
kmetijskih površin.
2. Skupna površina hmeljišč se ugotavlja
v registru pridelovalcev hmelja.
Sklop 4 (sektor seme in semenski material kmetijskih rastlin)
Upravičene naložbe:
1. Naložbe v novogradnjo ali obnovo
objektov vključno s pripadajočo opremo za
končno pridelavo (dodelavo), skladiščenje,
sušenje in pripravo nedodelanega semena
in ostalega semenskega materiala kmetij-
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skih rastlin za trg iz lastne primarne proizvodnje.
2. Naložbe v ureditev namakalne infrastrukture za namakalne sisteme v zasebni lasti, vključno z nakupom namakalne opreme.
3. Naložbe v protitočne mreže.
4. Naložbe v nakup nove kmetijske mehanizacije.
5. Nakup kmetijskih zemljišč.
Speciﬁčni pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1. V okviru tega namena se podpirajo
samo naložbe v pridelavo certiﬁciranega
semena in semenskega, oziroma sadilnega
materiala kmetijskih rastlin.
2. Končni prejemnik mora biti registriran
v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin.
3. Kadar gre za naložbe v sadilni material kmetijskih rastlin, mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe dosegati vsaj 25.000 komadov letne proizvodnje sadnih sadik oziroma 100.000 komadov
letne proizvodnje trsnih cepljenk.
4. Kadar gre za naložbe v nakup nove
kmetijske mehanizacije namenjene pridelavi nedodelanega semena in ostalega semenskega materiala kmetijskih rastlin razen pridelave sadilnega materiala kmetijskih
rastlin (sadne sadike in trsne cepljenke),
mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje
ob zaključku naložbe dosegati minimalne
proizvodne obsege, ki veljajo za tisti sektor
primarne kmetijske pridelave, na katerega
se nedodelano seme in ostali semenski material nanaša.
Sklop 5 (sektor sadje, sektor zelenjava, sektor vino, sektor okrasne rastline in
grmovnice)
Upravičene naložbe:
1. Naložbe v obnovo sadovnjakov vključno z jagodišči in v obnovo oljčnikov.
2. Naložbe v nakup in postavitev zavarovanih prostorov skupaj s pripadajočo opremo za rastlinsko pridelavo.
3. Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov vključno s pripadajočo opremo za pridelavo in skladiščenje gob iz lastne primarne proizvodnje ter njihovo pripravo za trg.
4. Naložbe v novogradnjo hladilnic za
sveže vrtnine in adaptacijo hladilnic za sveže sadje ali vrtnine ter nakup opreme za pripravo svežih vrtnin oziroma sadja za trg.
5. Nakup in postavitev mrež proti toči.
6. Naložbe v ureditev namakalne infrastrukture za namakalne sisteme v zasebni
lasti, vključno z nakupom namakalne opreme (ne velja za sektor vino).
7. Naložbe v obnovo objektov vključno s
pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo vina za trg iz lastne primarne
pridelave.
8. Naložbe v nakup nove kmetijske mehanizacije.
9. Nakup kmetijskih zemljišč.
Speciﬁčni pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1. Končni prejemnik mora najkasneje ob
zaključku naložbe dosegati naslednje minimalne proizvodne obsege:
– Pri naložbah v obnovo objektov vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo vina za trg iz lastne
primarne pridelave, mora imeti končni prejemnik najkasneje ob zaključku naložbe na
območjih z omejenimi dejavniki v uporabi
vsaj 3 ha vinogradov, na območjih izven
območij z omejenimi dejavniki pa vsaj 5 ha
vinogradov.
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– Pri naložbah v obnovo sadovnjakov ter
v nakup in postavitev mrež proti toči, mora
imeti končni prejemnik, ne glede na sadno
vrsto, najkasneje ob zaključku naložbe v
uporabi vsaj 1 ha intenzivnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in jagodišč.
2. Do naložb v obnovo objektov vključno
s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo vina za trg iz lastne primarne pridelave so upravičene le kmetije.
Kot pripadajoča oprema, ki je upravičena
do podpore, se šteje oprema objavljena v
razpisni dokumentaciji.
3. Pri naložbah v nakup nove kmetijske
mehanizacije mora imeti končni prejemnik
najkasneje ob zaključku naložbe v uporabi
vsaj 2 ha vinogradov oziroma sadovnjakov
skupaj ali 1,25 ha zelenjave ali okrasnih
rastlin.
4. Kadar gre za naložbe v sektor vino,
mora biti končni prejemnik vpisan v register
pridelovalcev grozdja in vina.
5. V primeru, da gre za novogradnjo objektov vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo vina za trg
iz lastne primarne pridelave, se kot opravičljiv strošek priznajo tisti stroški, ki veljajo za
obnovo teh objektov.
6. Kadar gre za naložbe v sektor sadje,
mora biti končni prejemnik vpisan v register
sadovnjakov, oziroma oljčnikov, razen če
naložba predstavlja začetek tovrstne proizvodnje. V takih primerih mora biti končni prejemnik vpisan v register sadovnjakov
oziroma oljčnikov najkasneje do zaključka
naložbe.
7. Kadar gre za naložbe v hladilnice za
sveže sadje oziroma vrtnine, mora končni prejemnik pridelati in skladiščiti letno
vsaj 1000 ton svežega sadja pečkarjev,
za sveže sadje koščičarjev ali jagodičja
pa vsaj 80 ton, oziroma vsaj 80 ton svežih vrtnin. Ostali tehnično tehnološki pogoji glede naložbe v hladilnice za sveže
sadje oziroma vrtnine so podani v razpisni
dokumentaciji.
8. Kadar gre za naložbe v pridelavo gob,
mora kmetijsko gospodarstvo ob zaključku
naložbe pridelovati gobe na vsaj 3000 m2
proizvodnih površin.
9. Skupna površina intenzivnih nasadov
sadovnjakov oziroma oljčnikov ter vinogradov, se ugotavlja glede na površine vpisane
v ustrezne registre.
10. Kadar gre za naložbe v obnovo sadovnjakov oziroma oljčnikov, morajo biti dodatno izpolnjeni naslednji pogoji:
– V okviru obnove sadovnjakov oziroma
oljčnikov se podpira tako prva postavitev kot
tudi prestrukturiranje obstoječih sadovnjakov oziroma oljčnikov. Kot prestrukturiranja
obstoječih sadovnjakov oziroma oljčnikov se
razume zamenjave obstoječih sort s tržno
bolj primernimi sortami ali pa sprememba
tehnologije pridelave.
– Končni prejemnik mora predložiti kopijo
katastrskega načrta z šraﬁrano parcelo oziroma delom parcele ter podčrtano parcelno
številko na kateri bo potekala obnova.
– Če končni prejemnik ni lastnik zemljišča na katerem bo potekala obnova, mora
priložiti tudi kopije pogodb o zakupu zemljišča, ki mora vsebovati določilo, ki omogoča
podaljšanje zakupa.
V. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli
opredeljenimi v programu EPD in PD.
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Merila za izbor in ocenjevanje vlog
Šifra vloge, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Uvrstitev vloge na listo za upoštevanje regionalnega kriterija
Merila
1. Finančna upravičenost
2. Kakovost proizvodov in varnost živil
3. Izobrazba vlagatelja
4. Starost vlagatelja
5. Pomen kmetijske dejavnosti za kmetijsko gospodarstvo
6. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na
kmetijska zemljišča v uporabi (primerljiva KZU)
7. Obseg primarne kmetijske pridelave
8. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na število
stalno zaposlenih oseb
9. Okoljska sprejemljivost projekta oziroma
kmet. gospodarstva
10. Ekološko pomembna območja
11. Že prejeta javna sredstva iz državnega, oziroma
občinskih proračunov, oziroma EU za naložbe
v kmetijska gospodarstva v preteklem obdobju
V primeru, da posamezno merilo ne bo
opisano oziroma utemeljeno, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom
0 točk.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Deleži javnega ﬁnanciranja so enaki za
vse vrste pomoči v sklopu tega ukrepa, in
sicer:
– za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: 50%,
– za območja izven območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost: 40%.
Kadar končni prejemnik uveljavlja višji
delež pomoči za naložbe v ekološko pridelavo, je delež javnega ﬁnanciranja sledeč:
– za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: 55%,
– za območja izven območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost: 45%.
Kadar končni prejemnik uveljavlja višji
delež pomoči za naložbe kmetij, katerih nosilec je mladi kmet, ki še ni dopolnil 40 let ter
se naložba izvaja v obdobju prvih petih let
od prevzema, je delež javnega ﬁnanciranja
višji za 10 odstotnih točk, od deležev v predhodnih dveh točkah, in sicer:
– za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: 60-65%,
– za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost:
50-55%.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
5.300 EUR (preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa). V primeru, da je skupna priznana investicijska vrednost nižja od 13.250
EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa), je do dodelitve podpore takšna investicija v okviru tega ukrepa izvzeta.
Najvišji znesek dodeljene pomoči je
413.140 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa) na kmetijsko gospodarstvo. Najvišja priznana vrednost naložbe je 635.600 EUR (preračunano v SIT po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
objave javnega razpisa) na kmetijsko gospodarstvo.
Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana
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vrednost na enoto za posamezno vrsto naložbe. Seznam najvišjih priznanih vrednosti
za posamezno vrsto naložbe je objavljen v
razpisni dokumentaciji.
Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura ﬁnanciranja je
naslednja:
– od 40% do 65% se zagotovi iz javnih
virov, od tega 1/2 zagotovi EU (Evropski
kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad
– Usmerjevalni oddelek) in 1/2 zagotovi Republika Slovenija,
– od 35% do 60% zagotovi končni prejemnik.
Sredstva se izplačajo na osnovi enega do največ štirih zahtevkov končnega
prejemnika za izplačilo sredstev. Rok za
izplačilo nepovratnih sredstev znaša 60
dni od prejema popolnega zahtevka za
izplačilo. Zahtevku mora končni prejemnik priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, začasne
in končno gradbeno situacijo, potrjeno s
strani pooblaščenega nadzornega organa in končnega prejemnika z originalnimi
dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo
o opravljenem delu, podpisano s strani
končnega prejemnika.
Končni prejemnik pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih
porabil nenamensko oziroma del ni izvršil
v skladu z investicijskim programom, mora
vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega
inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2005 vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge;
– postopek za izbor končnih prejemnikov;
– vzorec pogodbe;
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– merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– seznam opravičljivih stroškov in najvišji
priznani delež prispevka v naravi;
– seznam najvišjih priznanih investicijskih vrednosti na enoto glede na posamezne upravičene naložbe;
– tehnično tehnološki pogoji za naložbe v
novogradnjo ali adaptacijo hladilnic za sveže sadje ali vrtnine;
Prijavni obrazec:
– osnovni podatki o vlagatelju;

trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, do 30. 6. 2005 (velja poštni žig).
Vloga mora biti vpeta v mape in oddana v zaprti pošiljki, opremljeni z naslovom
pošiljatelja in označeni z oznako javnega
razpisa in številko sklopa v katerega se prijavljate za naložbo: »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis: Naložbe v kmetijska gospodarstva/sklop št. ……'«.
Seznam INFO točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih evropskih skladov EKUJS – Usmerjevalni oddelek in FIUR

– dokazila končnega prejemnika.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, pri
Bernardi Lovšin in na: www.arsktrp.gov.si ali
www.gov.si/euskladi.
VIII. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske

INFO točka: ARSKTRP
ponedeljek, sreda in petek.: 9h-12h; sreda: 14 h – 16 h
Odgovorna in
Bernarda Lovšin
ARSKTRP
kontaktna oseba
Dunajska 160,
1000 Ljubljana

T: 01 580 77 32
F: 01 478 92 06

aktrp@gov.si
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INFO točke KGZS
od ponedeljka do petka: 9h-11h
Odgovorna in kontaktna oseba

Milka Mele Petrič

KGZS, Zavod Ljubljana,
Izpostava Cerknica, Cesta
4. maja 50, 1380 Cerknica

T: 01 709 70 40
041 310 160

kss.cerknica@lj.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Lidija Šnut

KGZS, Zavod Kranj, Iva
Slavca 1,
4000 Kranj

T: 04 280 46 33
031 294 776

lidija.snut@kr.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Felicita Domiter

KGZS, Zavod Ptuj, Ormoška c. 28,
2250 Ptuj

T: 02 749 36 39
031 478 125

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Slavko Petovar

KGZS, Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40,
9000 Murska Sobota

T: 02 539 14 42
031 703 629

slavko.petovar@gov.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Doroteja Ozimič

KGZS, Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49 12
041 272 771

doroteja.ozimic@guest.arnes.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Zdenka Kramar

KGZS, Zavod Novo mesto,
Šmihelska 14, 8000 Novo
mesto

T: 07 373 05 74
041 769 614

zdenka.kramar@gov.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Mojca Krivec

KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 03 490 75 86
041 426 511

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Darja Jeriček

KGZS, Zavod Celje, Izpostava Prevalje, Trg 67,
2391 Prevalje

T: 02 824 69 23
041 474 881

darja.jericek@ce.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Michaela Vidič

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Pri hrastu 18, 5000 Nova
Gorica

T: 05 335 12 12
031 323 184

michaela.vidic@kvz-ng.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Darja Zadnik

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Izpostava Postojna, Cankarjeva 6, 6230 Postojna

T: 05 726 58 17
031 666 142

darja.zadnik@go.kgzs.si

X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 5. 7. 2005 na Agenciji. Odpiranje vlog
ni javno.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja v roku
8 dni od odprtja vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od
dneva vročitve poziva za dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom oziroma z odločbo. Odločba je podlaga
za sklenitev pogodbe o soﬁnanciranju. V tej
pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
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Št. 607-26/2004-246
Ob-13792/05
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
rezultate razpisa
Nacionalni Program PHARE 2003
Vseživljenjsko učenje
SI.0303.05 2003/004-938-17

Prejemniki donacij
Ime prijavitelja
Klinični center Ljubljana
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in
športa

Naziv projekta
Izobraževanje za zdravo delo in življenje – Razvoj izobraževalnih
in intervencijskih modulov za vseživljenjsko izobraževanje o
zdravem delovnem in življenjskem načinu in zasnova koncepta za
njihovo razširjanje
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče
Učenje za generacijo – aktivno skozi življenje
Ekonomski inštitut Maribor – Sklad za razvoj Podravje učeča se regija
in usposabljanje človeških virov
Institut Jožef Stefan
E-VINTER
Ustvarjanje inovativnega učnega okolja, razvoj e-veščin
in kompetenc v podrpor uveljavljanju neformalnih oblik
vseživljenjskega učenja
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Podeželje ne daj se – nikoli ni dovolj
Center RS za poklicno izobraževanje
TTCOMnet – osnovni instrument za uvajanje koncepta
vseživljenjskega učenja na področju izobraževanja in
usposabljanja učiteljev
UPI Ljudska univerza Žalec
Znanje-ključ do uspešnega dela
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj Poklicno informiranje in svetovanje za Rome
Posoški razvojni center
Model vseživljenjskega učenja na severozahodnem delu goriške
regije
Šolski center Ptuj
Naravoslovje in tehnika, sedanjost za prihodnost
Šolski center Novo mesto
Sodelovanje šola-podjetje kot osnova vseživljenjskega učenja na
poklicnem področju
Zavod RS za šolstvo
Udejanjanje načel vseživljenjskega učenja v vrtcu, osnovnih šolah
in srednjih šolah s pomočjo razvojnega načrtovanja
Tehniški šolski center Nova Gorica
MEDITERA -Povezovanje poklicnega in strokovnega
izobraževanja z gospodarstvom in obrtjo v primorskem prostoru
Pospeševalni center za malo gospodarstvo Podporno okolje za razvoj in uporabo e-učenja
Univerza v Ljubljani
Kakovostna šola prihodnosti
Teološka fakulteta Ljubljana
GEA COLLEGE – Visoka šola za
Program vseživljenjskega učenja – Podjetniško inženirstvo
podjetništvo

Znesek donacije

221.278
79.763
224.520

218.220
193.498
203.102
89.811
152.862
223.804
230.874
236.726
92.914
216.099
225.869
82.557
217.953

Informacije o rezultatih razpisa so na voljo tudi na internetni strani Ministrstva za
šolstvo in šport: http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/mednarodno/solstvo/phare.asp.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-12841/05
Sklad za male projekte
Program Phare čezmejno sodelovanje
Slovenija/Italija 2003
SI.2003/004-940
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj zbira predloge projektov manjšega obsega na področju povezovanja ljudi
na lokalni ravni in »mehkih« razvojnih dejavnosti čezmejnega značaja v upravičenih
območjih programa Phare CBC in Interreg
IIIA ob slovensko-italijanski meji, ki bodo
pridobili ﬁnančno pomoč iz programa Evropskih skupnosti Phare čezmejno sodelovanje
Slovenija/Italija 2003.
Nasveti glede razpisa in celotne Smernice za prijavitelje so na voljo na Sekretariatu RRA severne Primorske, Mednarodni
prehod 4, 5290 Šempeter pri Gorici ter na
spletnih straneh: www.gov.si/arr ali www.rrasp.si. Rok za prejem prijavnic je torek, 5. julij
2005 do 16. ure.

Sekretariat bo za pomoč pri pripravi prijav na razpis organiziral informativne delavnice. Datumi in kraji delavnic so prav tako
objavljeni na spletni strani.
RRA severne Primorske d.o.o.
Nova Gorica
Ob-13714/05
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za oddajo informativno-promocijskega
prostora na evropskih karticah
zdravstvenega zavarovanja z zbiranjem
pisnih ponudb
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je oddaja
informativno-promocijskega prostora na
370.000 izvodih evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: kartica),
kar predstavlja ocenjeno polletno količino
izdanih kartic, ter oddaja informativno-pro-

mocijskega prostora na enakem številu
spremljajočih dopisov.
2. Informativno-promocijski prostor na
kartici, ki je predmet tega razpisa, je dimenzije 28,5 mm dolžine krat 53,98 mm
višine, kar predstavlja eno tretjino hrbtne
strani kartice.
3. Informativno-promocijski prostor na
spremljajočem dopisu, ki je predmet tega
razpisa, je dimenzije 102 mm dolžine krat
26 mm višine na spodnjem delu spremljajočega dopisa.
4. Izdaja prvega izvoda kartic z graﬁčno
podobo izbranega ponudnika je predvidena
sredi avgusta 2005.
5. Izdajatelj kartice je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). S
kartico zavarovana oseba med začasnim
bivanjem v državah članicah EU, EGP, Švici in tudi na Hrvaškem uveljavlja pravico
do zdravstvenih storitev, ki so potrebne iz
medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo
storitev in pričakovano dolžino začasnega
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bivanja v državi članici EU, EGP, Švici in na
Hrvaškem, in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah.
II. Pogoji oddaje
1. Informativno-promocijski prostor na
kartici in spremljajočem dopisu se oddaja
kot celota.
2. Ponudnik mora oddati ponudbo za
vseh 370.000 izvodov kartic in za enako
število spremljajočih dopisov.
3. V okviru informativno-promocijskega
prostora je dovoljeno le navajanje ﬁrme,
sedeža, logotipa in/ali slogana ponudnika,
katerih vsebina ali oblika ne sme neposredno ali posredno navajati posamezne storitve ali blaga ponudnika, škodljivo vplivati
na zdravstveno stanje ali kakovost življenja
ljudi ter navajati vsebin ali nosilcev vsebin,
ki nasprotujejo veljavnim predpisom.
III. Pogoji za udeležbo na razpisu
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije.
2. Ponudba in ostala dokumentacija, ki
se nanaša na ponudbo, mora biti napisana
v slovenskem jeziku.
3. Ponudbo mora podpisati odgovorna
oseba ponudnika ali od nje pooblaščena
oseba.
4. Pisna ponudba mora vsebovati:
a) ﬁrmo, sedež, davčno in matično številko ponudnika ter kontaktno osebo ponudnika,
b) ponujeno ceno na izvod kartice in
c) skupno ponujeno ceno, ki je zmnožek
števila zakupljenih kartic (370.000) in ponujene cene na izvod kartice (v nadaljevanju:
skupna ponujena cena).
Ceni iz točke b) in c) morata biti izraženi
v slovenskih tolarjih in ﬁksni.
Ceni iz točke b) in c) vključujeta vse stroške, razen pripadajočih davkov, ki jih plača
izbrani ponudnik.
5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
a) overjen izpisek iz sodnega registra kot
dokaz, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču, ki je lahko kopija originala;
b) originalno pooblastilo za zastopanje
odgovorne osebe ponudnika, žigosano in
podpisano s strani odgovorne osebe ponudnika, kolikor podpisnik ponudbe ni odgovorna oseba ponudnika;
c) izdelano graﬁčno zasnovo informativno-promocijskega prostora na hrbtni strani kartice in na spremljajočem dopisu na
elektronskem mediju (CD-ROM) ter na papirju, in sicer v barvnem tisku. V elektronski
obliki predložena vsebinska in graﬁčna zasnova mora biti izdelana tako, da jo je moč
v nespremenjeni obliki (dimenziji, barvah in
podobno) brez večjih obdelav neposredno
uporabiti za tiskanje na hrbtni strani kartice
in na spremljajočem dopisu. ZZZS si pridržuje pravico do manjših sprememb, kolikor
bi predlog ponudnika pomembno odstopal
od koncepta graﬁčne zasnove kartice in
spremljajočega dopisa (npr. ustrezno sorazmerje barv, likov, črk, …);
d) paraﬁran, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe o zakupu informativno-promocijskega prostora na evropski kartici zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju:
pogodba); ponudnik mora paraﬁrati vsako
stran vzorca pogodbe ter jo na zadnji strani
žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se
strinja z vsebino pogodbe; vzorec pogodbe
ponudniki dobijo na naslovu ZZZS: Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, pritličje, vlo-

žišče, soba 51, v času uradnih ur ZZZS.
Vzorcu pogodbe je priložena slika vzorca
kartice in spremljajočega dopisa.
Dokazili iz točke a) in b) na dan odpiranja
ponudb ne smeta biti starejši od 30 dni.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Ponudbe je potrebno predložiti ZZZS
do dne 20. 6. 2005 do 11. ure.
Ponudnik lahko spremeni ali umakne
ponudbo samo do roka za predložitev ponudb.
2. Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 6.
2005 ob 12. uri na naslovu ZZZS: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana. O številki sobe,
v kateri bo potekalo javno odpiranje ponudb, bodo ponudniki obveščeni na kraju
samem.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
ZZZS izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, žigosana in
podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika.
3. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudba,
ki ne bo izpolnjevala vseh razpisnih pogojev,
bo izločena.
4. Pravočasno prispele ponudbe bo
pregledala posebna komisija za oceno ponudb.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno predvidoma v 2 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
6. Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno v 5 dneh
po izbiri.
7. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno na izvod kartice. V primeru, da
dva ali več ponudnikov ponudi enako najvišjo ponujeno ceno na izvod kartice, ZZZS pozove ponudnike z enako najvišjo ponujeno
ceno na izvod kartice, katerih ponudbe so
izpolnjevale vse razpisne pogoje, k ponudbi
nove cene na izvod kartice.
8. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila o
izbiri.
9. Izbrani ponudnik mora zakupnino plačati v 5 dneh po sklenitvi pogodbe.
10. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
pogodbe ali plačal zakupnine v roku, se
šteje, da odstopa od ponudbe oziroma pogodbe in se že sklenjena pogodba šteje za
razdrto. V tem primeru je izbrani ponudnik
odškodninsko odgovoren ZZZS za vso nastalo škodo.
11. ZZZS na podlagi tega razpisa ni dolžan skleniti pogodbe s ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pogodbe ustavi, ne da bi zato odškodninsko ali na katerikoli drugi pravni podlagi ali
temelju odgovarjal ponudnikom ali tretjim
osebam.
12. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo ponudbene dokumentacije in
predložitvijo ponudbe. ZZZS v nobenem primeru ni odgovoren za te stroške, ne glede
na potek in izid tega razpisa.
13. Ponudbe z dokazili, njeno spremembo ali umik je potrebno poslati po pošti ali
vročiti osebno na naslov ZZZS, Direkcija,
Miklošičeva 24, Ljubljana, vložišče, soba
št. 51, v zaprtih ovojnicah, s pripisom: »Ne
odpiraj! Javni razpis – ponudba za oddajo
informacijskega prostora.«
V. Informacije: vse ostale informacije dobijo interesenti na naslovu Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklo-
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šičeva 24, Ljubljana, pri vodji razpisa Marjanu Sušlju, na elektronski naslov: marjan.suselj@zzzs.si ali na tel. 01/307-73-24.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 403-34/05-135
Ob-13492/05
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje, objavlja na podlagi Pravilnika za soﬁnanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 86/02, 6/04) in Odloka
o proračunu Občine Kočevje za leto 2005
(Uradni list RS, št. 22/05)
javni razpis
za soﬁnanciranje programov na
področju kmetijstva na območju Občine
Kočevje za leto 2005
1. Ime in sedež naročnika: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Kočevje razpisuje proračunska sredstva za
soﬁnanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje za leto
2005 na osnovi Pravilnika za soﬁnanciranje
programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 86/02,
6/04).
3. Programi, upravičenci, pogoji in višina soﬁnanciranja in upravičeni stroški za
dodelitev sredstev: upravičenci do sredstev
so ﬁzične osebe – kmetje in pravne osebe
s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Občini Kočevje, ki se ukvarjajo s pridelavo in
predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na
področju razvoja kmetijstva in podeželja.
I. Umetno osemenjevanje
Namen: namen ukrepa je skozi program
umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije ohranjati
stalež živali.
Višina pomoči: 2.000 SIT na osemenitev
oziroma največ 70% za upravičene stroške
storitev pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja govejih plemenic,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
II. Ekološko kmetovanje
Namen: podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz ustaljenega kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave s strani
pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– potrdilo o vplačilu stroškov kontrole
ekološke pridelave v tekočem letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
III. Predavanja, seminarji in delavnice
Namen: namen ukrepa je podpirati izobraževanje kmetov, ki jih izvajajo veriﬁcirani
izvajalci izobraževanj in neproﬁtna društva s
področja kmetijstva.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov najema prostora in predavatelja.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– ﬁnančno ovrednoten program z ustreznimi dokazili; razvidna mora biti kotizacija
kmetov – če se je izvajalec za to odločil,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da opravljajo dejavnost na področju
kmetijstva,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da je predloženi program namenjen
vsem zainteresiranim uporabnikom,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
IV. Analiza somatskih celic
Namen: namen ukrepa je ohranjanje staleža krav za pridelavo mleka.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov storitve pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o statusu kmeta,
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja analize somatskih celic,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
V. Analiza zemlje
Namen: namen ukrepa je ohranjanje obdelovalnih površin in posledično preprečevanje zaraščanja površin.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov storitve pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o statusu kmeta,
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja analize zemlje,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
4. Merila za odobritev sredstev:
– vsi prijavljeni programi se obravnavajo
vsebinsko enakovredno,
– enak odstotek soﬁnanciranja upravičenih stroškov vseh prijavljenih programov po
posameznem ukrepu,
– odstotek se določi na osnovi razmerja
med zaprošenimi in razpisanimi sredstvi,
– skupna dovoljena državna pomoč iz
kateregakoli ukrepa (občina, država, EU)
je maksimalno določena pri posameznem
ukrepu z višino pomoči.
5. Višina razpoložljivih sredstev namenjenih za soﬁnanciranje programov:
I. Soﬁnanciranje veterinarskih uslug
– 2,000.000 SIT na proračunski postavki
4021 Posebni materiali in storitve.
II. Ekološko kmetovanje – 1,000.000 SIT
na proračunski postavki 4102 Subvencije
privatnim podjetjem in zasebnikom.
III. Kmetijsko izobraževanje – 250.000
SIT na proračunski postavki 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.
IV. Analiza somatskih celic – 200.000
SIT na proračunski postavki 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.
V. Analiza zemlje – 50.000 SIT na proračunski postavki 4102 Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom.
6. Rok in način prijave:
Rok za vložitev prijav je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno
30. 9. 2005.
V prvi rok odpiranja se bodo uvrstile vloge oddane do vključno 15. 6. 2005.
V drugi rok odpiranja se bodo uvrstile
vloge oddane do vključno 30. 8. 2005.
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Kolikor bodo razpisana sredstva še na
razpolago se bodo uvrstile v tretji rok odpiranja vloge, oddane do vključno 30. 9. 2005.
Vloga mora biti predložena na razpisni
dokumentaciji, ki jo dobite na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje,
z vsemi zahtevanimi dokazili.
Vloge pošljite priporočeno po pošti na
naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje in sicer v zapečateni ovojnici z oznako ''Ne odpiraj – vloga za javni
razpis – kmetijstvo'' do vključno 30. 9. 2005
z nazivom in naslovom vlagatelja prijave.
7. Obravnava vlog:
Prosilce nepopolnih vlog bo komisija v
roku 5 dni od odpiranja pisno pozvala, da
jih dopolnijo v roku 8 dni.
Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
8. Za dodatne informacije lahko pokličete
Alojza Vesela na tel. 893-82-10.
Občina Kočevje
Št. 403-34/05-135
Ob-13493/05
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje, objavlja na podlagi Pravilnika
za soﬁnanciranje programov na področju
turizma na območju Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 110/02, 6/04) in Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2005 (Uradni
list RS, št. 22/05)
javni razpis
za soﬁnanciranje programov na
področju turizma na območju Občine
Kočevje za leto 2005
1. Ime in sedež naročnika: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Kočevje razpisuje proračunska sredstva za soﬁnanciranje programov na področju turizma
na območju Občine Kočevje v letu 2005 na
osnovi Pravilnika za soﬁnanciranje programov na področju turizma na območju Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 110/02, 6/04).
3. Programi, upravičenci, pogoji in višina soﬁnanciranja in upravičeni stroški za
dodelitev sredstev: upravičenci do sredstev
so društva, krajevne skupnosti, šole, pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v Občini Kočevje, ki se ukvarjajo
s turistično dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma,
razen pri ukrepih, kjer so upravičenci natančneje določeni.
Programi:
I. Sodelovanje in promocija izdelkov s
področja Občine Kočevje na sejmih in drugih prireditvah izven Občine Kočevje
Namen: namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje in promocije izdelkov
domačih proizvajalcev.
Upravičenci: društva, podjetniki posamezniki in gospodarske družbe.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov stojnin na sejmih in drugih prireditvah.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški najema prostora,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju turizma oziroma imajo obrtno dovoljenje za izdelke domače in umetne
obrti oziroma odločbo Upravne enote Kočevje za opravljanje gostinske dejavnosti v
Občini Kočevje,

– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
II. Izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe
Namen: namen ukrepa je povečati ponudbo promocijskega materiala, ki bo približal ponudbo Občine Kočevje občanom in
zunanjim obiskovalcem.
Višina pomoči: do 60% upravičenih stroškov tiskanja promocijskega gradiva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški izdaje materiala,
– da so registrirani najmanj eno leto –
društva,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– izjava s strani občine ustanovljenega
zavoda o upravičenosti izdaje in dogovor o
sodelovanju: razdelitev promocijskega materiala,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
III. Izvajanje programov povezanih z razvojem turizma v Občini Kočevje
Namen: namen ukrepa je spodbujanje
delovanja društev, ki s svojimi dejavnostmi
prispevajo k turistični ponudbi in promociji
Občine Kočevje.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov izvajanja dejavnosti društva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društva, ki so registrirana najmanj eno
leto,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
– dokazila o plačilu materialnih stroškov,
povezanih z izvajanjem dejavnosti društva.
4. Merila za odobritev sredstev:
– vsi prijavljeni programi se obravnavajo
vsebinsko enakovredno,
– enak odstotek soﬁnanciranja upravičenih stroškov vseh prijavljenih programov po
posameznem ukrepu,
– odstotek se določi na osnovi razmerja
med zaprošenimi in razpisanimi sredstvi,
– skupna dovoljena državna pomoč iz
kateregakoli ukrepa (občina, država, EU)
je maksimalno določena pri posameznem
ukrepu z višino pomoči.
5. Višina razpoložljivih sredstev namenjenih za soﬁnanciranje programov:
I. Sodelovanje na sejmih – 100.000 SIT
na proračunski postavki 4120 Tekoči transferi neproﬁtnim organizacijam.
II. Propagandni material – 300.000 SIT
na proračunski postavki 4120 Tekoči transferi neproﬁtnim organizacijam.
III. Materialni stroški društev povezanih
z izvajanjem programa – 900.000 SIT na
proračunski postavki 4120 Tekoči transferi
neproﬁtnim organizacijam.
6. Rok in način prijave:
Rok za vložitev prijav je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno
30. 9. 2005.
V prvi rok odpiranja se bodo uvrstile vloge oddane do vključno 15. 6. 2005.
V drugi rok odpiranja se bodo uvrstile
vloge oddane do vključno 30. 8. 2005.
Kolikor bodo razpisana sredstva še na
razpolago se bodo uvrstile v tretji rok odpiranja vloge, oddane do vključno 30. 9. 2005.
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Vloga mora biti predložena na razpisni
dokumentaciji, ki jo dobite na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje,
z vsemi zahtevanimi dokazili.
Vloge pošljite priporočeno po pošti na
naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje in sicer v zapečateni ovojnici z oznako ''Ne odpiraj – vloga za javni
razpis – turizem'' do vključno 30. 9. 2005 z
nazivom in naslovom vlagatelja prijave.
7. Obravnava vlog
Prosilce nepopolnih vlog bo komisija v
roku 5 dni od odpiranja pisno pozvala, da
jih dopolnijo v roku 8 dni.
Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Za dodatne informacije lahko pokličete
Alojza Vesela na tel. 893-82-10.
Občina Kočevje

na nadaljevanju 24. redne seje Občinskega
sveta občine Litija dne 25. 4. 2005, Pravilnika in meril o soﬁnanciranju programov
in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija, sprejetih na nadaljevanju
24. redne seje občinskega sveta dne 25. 4.
2005, 7. člena Statuta Občine Litija (Ur. l.
RS, št. 18/04) ter sklepa o začetku postopkov za izvedbo javnega razpisa in javnega
poziva št. 611-14/2004 z dne 26. 4. 2005
objavlja

Št. 41410-81/2005
Ob-13648/05
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave
Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98 in
Uradni list RS, št. 31/99) ter člena Pravilnika za soﬁnanciranje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica
(Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/05)
objavljamo
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v letu 2005
1. Izvajalci kulturnih programov, ki se soﬁnancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani
uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.
Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica
(lahko tudi sekcijo),
– da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja ustanavljanje društev, javnih
zavodov ali javnih skladov,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neproﬁtni
osnovi,
– da kulturni program ali njegov posamezni del, s katerim predlagatelj kandidira
za soﬁnanciranje po tem pravilniku ni ﬁnanciran ali soﬁnanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo
imeti stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,

– posamezni izvajalci lahko konkurirajo
samostojno ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev soﬁnanciranja programov
omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo soﬁnanciranje samo enkrat.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirali naslednji programi v skupni višini
13,800.000 SIT:
– sklop I: dejavnost kulturnih društev (AL): 10,500.000 SIT;
– sklop II: soﬁnanciranje gostovanj (M1):
1,000.000 SIT;
– sklop III: soﬁnanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2): 1,000.000 SIT;
– sklop IV: soﬁnanciranje posameznih
programov v javnem interesu (M3): 500.000
SIT;
– sklop V: soﬁnanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih, občinskemu
prazniku, ali drugih podobnih svečanostih
(M4): 0,00 SIT;
– sklop VI: soﬁnanciranje publikacij (N):
800.000 SIT.
Sklop V je v proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2005 ﬁnanciran iz posebne
proračunske postavke – Sredstva za prireditve ob praznikih.
3. Razpisno dokumentacijo predlagatelji
lahko dvignejo v tajništvu Občine Ilirska Bistrica, II. nadstropje, soba št. 3 ali na spletni
strani www.ilirska-bistrica.si.
4. Rok za prijavo na razpis za sklope I,
II in III je do 24. 6. 2005 do 12. ure. Upoštevani bodo tudi predlogi, ki bodo poslani po
pošti z datumom oddaje do vključno 24. 6.
2005 z oznako »Priporočeno«. Rok za prijavo na razpis za sklope IV, VI je do 30. 11.
2005 oziroma do porabe sredstev.
Prijave je potrebno v zaprtih kuvertah
poslati na naslov: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »Javni razpis za zbiranje predlogov za
soﬁnanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 2005 – ne odpiraj« ali oddati
v vložišču Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
14, pritličje, soba št. 2.
5. Postopek javnega razpisa vodi petčlanska komisija, ki jo imenuje s sklepom
župan. Odpiranje ponudb ni javno. V roku
prispele prijave bodo ovrednotene v skladu
s Pravilnikom za soﬁnanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od poteka
roka za oddajo prijave za sklope I, II in III
ter v roku 30 dni od oddaje vloge za sklopa
IV in VI.
6. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po izvedenem ovrednotenju programov in pravnomočnosti sklepov o višini
soﬁnanciranja programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2005. Rok za porabo
sredstev je 15. 12. 2005.
7. Podrobnejše informacije so na voljo
pri Romanu Brozina, tel. 05/714-13-61.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 611-14/2004
Ob-13682/05
Občina Litija na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
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 Litija za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 19/05),
Lokalnega kulturnega programa, sprejetega
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javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
projektov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Litija za
leto 2005
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti (glasbena (pevska, orkestralna, instumentalna), plesna in folklorna, gledališka, lutkovna, literarna, recitatorska, likovna, fotografska, ﬁlmska, video
in druga vizuelna umetnost) na območju
Občine Litija v letu 2005, ki se izvaja v
okviru javnih programov kulturnih društev
in neformalnih skupin. Področja dejavnosti
soﬁnanciranja so:
– soﬁnanciranje izvedbe javnih kulturnih
prireditev in projektov društev, ki so občinskega pomena,
– soﬁnanciranje programov redne in projektne dejavnosti kulturnih društev,
– soﬁnanciranje založništva, izdaja avtorskih edicij posameznikov in društev, ki
so povezane z umetniško ustvarjalnostjo ali
zgodovinsko in kulturno dediščino društva in
lokalne skupnosti,
– soﬁnanciranje nakupa opreme in
osnovnih sredstev za delovanje kulturnih
društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in obnovo kulturnih dvoran.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– da so kot pravne osebe ustanovljeni ali
registrirani za opravljanje dejavnosti v kulturi
najmanj že eno leto od prijave na javni razpis za razdelitev proračunskih sredstev,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Občine Litija,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter
organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa
oziroma projekta, s katerim kandidirajo za
soﬁnanciranje iz javnih sredstev,
– da je izvedba njihovega programa ali
projekta primerljiva s povprečno kakovostjo
dejavnosti drugih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Osnovna merila za izbor:
– umetniška ali kakovostna vrednost programa oziroma projekta,
– delež neproračunskih sredstev v ﬁnančni konstrukciji predlaganega projekta,
– časovni obseg in trajanje projekta,
– število nastopajočih izvajalcev, rang
prireditve, tekmovanja, število obiskovalcev,…
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Ostala merila so navedena in podrobneje
obrazložena v razpisni dokumentaciji.
4. Višina sredstev
Višina sredstev v skladu s sprejetim
Odlokom o proračunu Občine Litija za leto
2005 in Lokalnim programom za kulturo v
letu 2005 v Občini Litija za posamezna področja znaša:
– za soﬁnanciranje izvedbe javnih kulturnih prireditev in projektov društev, ki so
občinskega pomena do 3,100.000 SIT,
– za soﬁnanciranje programov redne in
projektne dejavnosti kulturnih društev do
5,452.000 SIT,
– za soﬁnanciranje založništva, izdaje
avtorskih edicij posameznikov in društev, ki
so povezane z umetniško ustvarjalnostjo ali
zgodovinsko in kulturno dediščino društva in
lokalno skupnosti do 1,395.000 SIT in
– za soﬁnanciranje nakupa opreme in
osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti
in delovanje kulturnih društev do 1,500.000
SIT.
V okviru razpoložljivih sredstev bodo ﬁnancirani tisti programi oziroma projekti, ki
bodo v skladu z merili v postopku izbire
ovrednoteni višje.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2005 se
morajo porabiti v tekočem koledarskem
letu.
6. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do 10. 6. 2005 osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44 do 12. ure ali po pošti kot
priporočeno pošiljko najpozneje do 10. 6.
2005 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Predlogi se oddajo v zaprti kuverti s pripisom na sprednji strani »Ne odpiraj – javni
razpis 2005 – soﬁnanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti«, na hrbtni strani ovojnice
pa morajo predlagatelji napisati svoj naziv
in poštni naslov.
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.
7. Odpiranje predlogov
Odpiranje predlogov bo vodila komisija
dne 13. 6. 2005 ob 15. uri in ne bo javno.
Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k
dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna vloga.
8. Izid razpisa
Predlagatelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku dveh mesecev po
odpiranju predlogov.
S predlagatelji projektov, ki bodo izbrani
na razpisu, bodo sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
interesenti dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52 ali 50)
ali na spletnih straneh www.litija.net; dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene
dejavnosti, Jerič Marija, soba 52 ali 50, tel.
01/896-34-38.
Občina Litija
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Ob-13705/05
Na podlagi 28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč na območju Občine Dolenjske
Toplice (Ur. l. RS, št. 34/00), objavlja Občina
Dolenjske Toplice
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe pokopališke
in pogrebne dejavnosti ter urejanja
pokopališč
1. Koncedent je Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.
2. Predmet koncesije
Koncesija se podeljuje za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč na naslednjih pokopališčih:
Dolenjske Toplice, Gorenje Sušice, Kočevske Poljane, Loška vas, Podturn pri Dolenjskih Toplicah in Soteska.
Pokopališke dejavnosti se izvajajo na
pokopališču in so naslednje: izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter
zaščita sosednjih grobov, zagotovitev uporabe mrliške vežice, prva ureditev groba,
izvajanje dežurne pokopališke službe.
Pogrebna dejavnost zajema urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika,
oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter
izvajanje pogrebne dežurne službe.
Urejanje pokopališč obsega: vzdrževanje
pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti
grobov, prekop grobov in opustitev grobov
ter vodenje katastra pokopališč.
Vzdrževanje pokopališč zajema naslednja dela: čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter snega, odvoz odpadkov, košnja zelenic, urejanje ter vzdrževanje okrasnih rastlin
in žive meje, vzdrževanje poti ter opravljanje
manjših vzdrževalnih del na objektih in napravah.
3. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v
2. točki se na območju občine podeli le ena
koncesija. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v 2. točki, razen za izvajanje pogrebnih
svečanosti in za storitve ureditve in prevoza pokojnika, se podeljuje monopol v obliki
koncesije.
4. Koncesija se podeljuje za dobo 5 let.
Koncesionar za vsako leto trajanja koncesije
do konca marca tekočega leta plača koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3 odstotkov od prometa, ustvarjenega z opravljanjem dejavnosti po koncesijski pogodbi v
preteklem letu.
5. Ponudniki za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za opravljanje razpisanih dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, ki dokazujejo,
da imajo potrebna znanja, izkušnje, kadre in
sredstva za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da predložijo program izvajanja javne
službe in poslovni načrt,
– da predložijo izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000
SIT.
6. Ponudba mora vsebovati:

– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja),
– predlog cen za storitve za katere se
dodeljuje koncesija,
– dokazila o razpolaganju z ustreznim
kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje
razpisane dejavnosti,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov določenih
z zakonom,
– podpisano razpisno dokumentacijo,
ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski
upravi Občine Dolenjske Toplice, po objavi
razpisa vsak delavnik med 8. in 12. uro.
7. Merila za izbiro ponudnika so:
– cena storitev: 60%,
– izkušnje in reference: 40%.
8. Po končanem postopku razpisa pripravi komisija, imenovana s strani župana
Občine Dolenjske Toplice, predlog za izbor
koncesionarja, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Dolenjske Toplice, ki pred
odločbo občinske uprave, s sklepom potrdi
izbiro koncesionarja. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan.
9. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila in dodatne informacije je Goran Udovč,
tel. 07/38-45-184, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.
10. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice
s pripisom: »Ne odpiraj – Javni razpis za
izvajanje gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja
pokopališč«.
11. Rok za oddajo ponudbe je 1. junij
2005, do 10. ure. Javno odpiranje bo v prostorih sejne sobe Občine Dolenjskih Toplic,
dne 1. junija 2005, ob 11. uri.
12. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni, po sklepu o potrditvi
izbere koncesionarja Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice.
14. Občina Dolenjske Toplice si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Dolenjske Toplice
Ob-13743/05
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 21/05),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03) in 41.
člena Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št.
50/95 in 80/98), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje mladinskih programov
v Občini Trebnje za leto 2005
1. Predmet razpisa:
Občina Trebnje objavlja razpis za soﬁnanciranje mladinskih programov (programi
namenjeni aktivnemu preživljanju prostega
časa mladih, interesne dejavnosti mladih,
programi vključevanja mladih in usposabljanja mladih za vključevanje v družbeno skupnost, počitniški programi za mlade, programi
izobraževanja mladih o različnih temah, programi različnih prireditev za mlade, itd.).
Razpisana sredstva so namenjena soﬁnanciranju programov mladinskih organizacij, zavodov, drugih organizacij in društvom,
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ki so nosilci programov, namenjenih predvsem mladim med 15. in 29. letom starosti.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Trebnje;
– program omogoča vključevanje članov
oziroma uporabnikov iz Občine 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;
– prijavitelji niso pridobili sredstev za soﬁnanciranje teh programov na osnovi drugih
razpisov Občine Trebnje;
– prijavljeni programi ne sodijo v okvir
redne dejavnosti prijavitelja (pri zavodih in
drugih organizacijah).
3. Kriteriji za izbor posameznih programov
Prednost bodo imeli programi, ki bodo
trajali dalj časa in bodo vključevali večje
število mladih.
Poleg tega pa bodo kriteriji vrednotenja
še:
A) Kvaliteta in realnost predloženega
programa
1. program je vsebinsko jasno predstavljen in ima postavljene jasne cilje, ki so v
skladu s predmetom razpisa (4 točke),
2. uporabniki programa – mladi so jasno
opredeljeni (2 točki),
3. metode dela v programu zagotavljajo
doseganje ciljev (2 točki);
B) Sodelovanje mladih in prostovoljcev
v programu
1. program temelji na principu samopomoči, samoorganizaciji uporabnikov oziroma mladih (4 točke),
2. uporabniki – mladi aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa (4
točke),
3. izvajalci programa so tudi prostovoljci
(2 točki);
C) Finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo vseh prihodkov in odhodkov (4
točke),
2. višina urnih postavk je jasno predstavljena (2 točki),
3. materialni in drugi stroški programa
glede na število uporabnikov so jasno predstavljeni in so primerljivi in realni (4 točke).
Kolikor program ne izpolnjuje posameznega kriterija, se le-ta vrednoti z 0 točk.
Višina točke bo določena glede na skupno
število točk za vse prejete prijave in razpoložljiva proračunska sredstva. Iz nadaljnje
obravnave bodo izločeni programi, ki od
možnih 28 točk ne bodo zbrali vsaj 15 točk.
4. Vrednost razpisanih sredstev: za soﬁnanciranje mladinskih programov so v proračunu Občine Trebnje za leto 2005 zagotovljena sredstva v višini 1,000.000 SIT.
Občina bo soﬁnancirala posamezne programe, ob izpolnjevanju pogojev, največ
do višine 50%. Investicijski stroški ne bodo
upoštevani.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih
sredstev.
6. Vsebina prijave in razpisna dokumentacija:

Prijava na razpis mora vsebovati zahtevane podatke, ki jih je potrebno navesti izključno na razpisnih obrazcih za soﬁnanciranje mladinskih programov v letu 2005:
– predstavitev prijavitelja programa,
– natančna predstavitev programa,
– ﬁnančna konstrukcija programa – prihodki, odhodki in priložen izračun urnih postavk vodij programa in ostalih sodelujočih
v programu, izračun vrednosti programa na
posameznega mladega udeleženca.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnih obrazcih. Tako izdelana prijava bo
obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v pozivnem roku ne bodo
dopolnili, bodo zavržene.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Razpisno dokumentacijo pa lahko prijavitelji
prevzamejo tudi v pisarni Občine Trebnje,
št. 26 pri Branki Marolt, v času uradnih ur.
7. Rok za oddajo prijave je najkasneje
do 20. 6. 2005 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za pravočasne se bodo štele vse prijave, ki
bodo do roka prispele na Občino Trebnje –
sprejemna pisarna, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vlogo, izpolnjeno na razpisnih obrazcih,
z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v
zaprti kuverti, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Mladinski programi 2005. Na
hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv
in naslov prijavitelja. Oddaja vloge pomeni,
da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji
razpisa.
8. Izid razpisa: oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje bo v 30 dneh po
zaključku javnega razpisa pripravil predlog
izbora izvajalcev. O izidu razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo županje o izboru
prejemnikov sredstev. Z izbranimi izvajalci
programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti glede izvedbe programa in
glede soﬁnanciranja izbranega programa v
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
9. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Branka Marolt, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-31.
Občina Trebnje
Št. 300201-3/2005
Ob-13760/05
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2005 (Uradni
list RS, št. 11/04), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03, 67/03) in na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list št. 38/05, z dne
15. 4. 2005), objavlja Mestna občina Nova
Gorica
javni razpis
za subvencioniranje novih delovnih
mest in stroškov samozaposlovanja
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 N0va Gorica.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev za soﬁnanciranje:
A) Samozaposlitev osebe, ki je bila na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod) prijavljena kot brezposelna oseba.
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B) Samozaposlitev osebe, ki je vključena
v program Primorskega tehnološkega parka za spodbujanje ustanavljanja tehnološko
usmerjenih podjetij.
C) Zaposlitev osebe, ki je na Zavodu
prijavljena kot brezposelna oseba in spada
v skupino težje zaposljivih oseb v skladu s
Pravilnikom o izvajanju aktivne politike zaposlovanja.
D) Zaposlitev osebe z višjo in visoko izobrazbo, ki ji je to prva zaposlitev in je prijavljena na Zavodu kot brezposelna oseba.
III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je reševanje
problema brezposelnosti oseb, ki spadajo
v skupino težje zaposljivih oseb, spodbujanje prvih zaposlitev oseb z višjo in visoko
izobrazbo, spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij ter spodbujanje
podjetništva v malem gospodarstvu.
IV. Višina javnega razpisa
Okvirna višina proračunskih sredstev,
ki je na razpolago za izvedbo razpisa je
10,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 05,22.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne
razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s
sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju ﬁnančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni
občini Nova Gorica.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški soﬁnanciranja so:
A) Za samozaposlitev.
Za realizacijo samozaposlitve se dodelijo sredstva v višini do 5 minimalnih plač v
enkratnem znesku ali do 7 minimalnih plač
v enkratnem znesku v primeru da se samozaposli invalid.
B) Za samozaposlitev.
Za realizacijo samozaposlitve osebe, ki
je vključena v program Primorskega tehnološkega parka za spodbujanje ustanavljanja
tehnološko usmerjenih podjetij se dodelijo
sredstva v višini do 10 minimalnih plač v
enkratnem znesku.
C) Za zaposlitev brezposelne osebe, ki
spada v skupino težje zaposljivih oseb.
Za realizacijo zaposlitve brezposelne
osebe, ki spada v skupino težje zaposljivih
oseb, se dodelijo sredstva v višini do 7 minimalnih plač v enkratnem znesku.
D) Za prvo zaposlitev brezposelnih oseb
z višjo in visoko izobrazbo.
Za realizacijo prve zaposlitve brezposelnih oseb z višjo in visoko izobrazbo se dodelijo sredstva v višini do 9 mesečnih plač
v enkratnem znesku, skladno s predpisi,
ki določajo višino osnovne plače glede na
delovno mesto in izobrazbo osebe, ki se
prvič zaposli.
Zaposlitev mora biti zagotovljena za najmanj dve leti od sklenitve delovnega razmerja.
VI. Osnovni pogoji sodelovanja
Upravičenec mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
A) Za soﬁnanciranje samozaposlitve.
Prijavijo se lahko brezposelne osebe,
ki so državljani Republike Slovenije, imajo
stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica, so bile prijavljene na Zavodu najmanj
tri mesece pred realizacijo samozaposlitve
in ki v obdobju določenim z razpisom, realizirajo samozaposlitev v okviru programa za
spodbujanje samozaposlovanja Zavoda.
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Samozaposlitev mora trajati vsaj tri leta
od dne samozaposlitve, s sedežem v Mestni
občini Nova Gorica.
B) Za soﬁnanciranje samozaposlitve
osebe, ki je vključena v program Primorskega tehnološkega parka.
Prijavijo se lahko ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije, ter v obdobju določenim z razpisom realizirajo samozaposlitev v okviru programa Primorskega
tehnološkega parka za spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij na
območju Mestne občine Nova Gorica. Samozaposlitev mora trajati vsaj tri leta od dne
samozaposlitve, s sedežem v Mestni občini
Nova Gorica.
C) Za soﬁnanciranje zaposlitve brezposelnih oseb, ki spadajo v skupino težje zaposljivih oseb:
– Zaposlitev mora trajati vsaj dve leti.
Prijavljena zaposlitev mora predstavljati povečanje skupnega števila zaposlenih nad
najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih.
– Prijavijo se lahko delodajalci, ki imajo
sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, izpolnjujejo pogoje za malo in srednjo
gospodarsko družbo skladno s 4. členom
Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik posameznik in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o ﬁnančnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/00
– sklep US in 93/02 – odl. US),
– niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in
prestrukturiranje,
– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo,
ribištvo in živilskopredelovalna industrija,
– zaposlijo lahko brezposelne osebe,
ki so državljani Republike Slovenije, imajo
stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica, so bili prijavljeni na Zavodu najmanj tri
mesece pred dnevom zaposlitve in spadajo
v skladu z veljavnim pravilnikom o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb:
– dolgotrajno brezposelni (prijavljeni na
Zavodu več kot leto dni),
– invalidi,
– starejši od 50 let,
– mladi do 26 let brez izobrazbe ali delovnih izkušenj,
D) Za soﬁnanciranje prve zaposlitve brezposelnih oseb z višjo in visoko izobrazbo.
– Zaposlitev mora trajati vsaj dve leti.
Prijavljena zaposlitev mora predstavljati povečanje skupnega števila zaposlenih nad
najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih.
– Prijavijo se lahko delodajalci, ki imajo
sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, izpolnjujejo pogoje za malo in srednjo
gospodarsko družbo skladno s 4. členom
Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik posameznik in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o ﬁnančnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/00
– sklep US in 93/02 – odl. US),
– niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in
prestrukturiranje,
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– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo,
ribištvo in živilskopredelovalna industrija,
– bodo zagotovili zaposlitev na delovnem
mestu z zahtevano ustrezno stopnjo izobrazbe brezposelnim osebam, ki so državljani
Republike Slovenije, imajo stalno bivališče v
Mestni občini Nova Gorica, so bili prijavljeni
na Zavodu najmanj tri mesece pred dnevom
zaposlitve ter so iskalci prve zaposlitve z
višjo ali visoko izobrazbo,
– bodo predložili program uvajanja
(dela), ki zagotavlja usposabljanje za samostojno opravljanje dela v stroki ali poklicu, ki
ga delodajalec potrebuje in traja za brezposelne osebe z višjo izobrazbo najmanj devet
mesecev in za brezposelne osebe z visoko
izobrazbo najmanj dvanajst mesecev, od
sklenitve delovnega razmerja.
Naročnik bo soﬁnanciral maksimalno dve
novi zaposlitvi pri delodajalcu, ki se prijavlja
na razpis.
Prijavitelji, ki so pri Zavodu že pridobili
oziroma bodo pridobili sredstva za samozaposlitev, prvo zaposlitev ali zaposlitev v višini določeni z razpisom, do ﬁnančnih sredstev, ki jih dodeljuje Mestna občina Nova
Gorica niso upravičeni.
VII. Merila za ocenitev vlog
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. Prednost pri izboru
imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno
na osnovi meril iz razpisne dokumentacije.
Prednost pri izboru vlog bodo imeli upravičenci, ki se prvič prijavljajo na javni razpis
in brezposelni, ki so na Zavodu prijavljeni
daljše obdobje.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev
s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija določila
višino sredstev za soﬁnanciranje stroškov
posamezne realizirane samozaposlitve oziroma stroškov novega delovnega mesta.
VIII. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko
leto 2005.
Upoštevane bodo vse izbrane realizirane samozaposlitve oziroma zaposlitve od
16. 11. 2004 do vključno 15. 11. 2005.
IX. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis bo odprt do 9. 9. 2005. Vloge lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od objave razpisa do 9. 9. 2005. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do vključno
9. 9. 2005 (velja poštni žig do vključno 8. 9.
2005 ali oddaja v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica do 9. 9. 2005 do 14. ure).
Vlogo je potrebno oddati Mestni občini Nova
Gorica v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – razpis – subvencioniranje novih delovnih mest in stroškov samozaposlovanja«
in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem.
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge obravnavala 12. 9.
2005 in v roku 8 dni od obravnave pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile
popolne, da jih dopolnijo. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih

prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Udeleženci razpisa bodo s sklepom o
rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v
45 dneh od zaključka razpisa.
X. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija, z
navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na
voljo na oddelku za gospodarstvo pri Mestni
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica (soba št. 29), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni
zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade
6, 5000 Nova Gorica vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne
dokumentacije. Dokumentacija je na voljo
tudi na internet naslovu: http://www.novagorica.si
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica na
tel.št. 05/335-01-70 (Tatjana Gregorčič) in na
tel. št. 05/335-01-75 (Majda Metličar), za člane Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni
zbornici Nova Gorica na tel.št. 05/330-66-00
(Neda Seljak). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po
elektronski pošti: Majda.Metlicar@NovaGorica.si Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si
ali neda.seljak@ozs.si
Mestna občina Nova Gorica
Št. 300201-3/2005
Ob-13762/05
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2004 (Ur. l. RS,
št. 11/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 47/03, 67/03) in na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju ﬁnančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
(Ur. l. RS, št. 38/05, z dne 15. 4. 2005), objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij,
investicij v razširjanje dejavnosti
in razvoj ter spodbujanje projektov
inovacij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev za soﬁnanciranje
za:
A. Investicije v nakup nove opreme in
generalne obnove obstoječe proizvodnje ter
nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske
opreme).
Investicije v nakup in komunalno opremljanje zemljišč ter investicije v nakup,
gradnjo in opremo poslovnih prostorov niso
predmet javnega razpisa.
B. Projekte inovacij kot so izdelava prototipa, pridobitev patenta ali zaščita blagovne znamke, raziskovalni projekti, ki so namenjeni razvoju novih produktov(izdelkov,
storitev ali postopkov za gospodarsko dejavnost).
III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je pospeševanje razvoja novih, tržno zanimivih izdelkov,
spodbujanje inovativnosti in posodobitev
opreme in proizvodnih procesov.
IV. Višina javnega razpisa
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Okvirna višina proračunskih sredstev, ki
je na razpolago za izvedbo razpisa:
A. za investicije je 14,000.000 SIT,
B. za projekte inovacij je 1,000.000 SIT.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 05,22.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne
razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s
sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju ﬁnančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni
občini Nova Gorica.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški soﬁnanciranja so:
A. Za investicije:
– stroški nakupa naprav in nove strojne opreme ter generalne obnove obstoječe
proizvodnje,
– stroški nakupa patentov, licenc, knowhowa in nepatentiranega tehničnega znanja
ter posebne programske opreme;
B. Za projekte inovacij:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela zaposlenih, ki se izključno
ukvarjajo z raziskovalnimi aktivnostmi na
prijavljenem projektu,
– stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev, ki so namenjene izključno raziskovalni
dejavnosti na prijavljenem projektu,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri
izvedbi prijavljenega projekta.
Višina državne pomoči:
– za investicije ne sme preseči 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in 47,5% za
srednja podjetja in sicer ne glede na to, iz
katerih javnih virov (sredstva občinskega,
državnega proračuna ali mednarodnih virov)
so sredstva dodeljena.
Najvišja odobrena vrednost soﬁnanciranja investicij je do 3,000.0000 SIT.
Prosilcem, ki so na enem od dosedanjih
razpisov iz tega naslova že prejeli sredstva
soﬁnanciranja, se pripadajoča sredsta po
tem razpisu odobrijo le v višini 70%.
V primeru, da višina zaprošenih sredstev vseh prosilcev, ki prvič kandidirajo za
soﬁnanciranje investicij, presega 2-kratni
znesek razpoložljivih sredstev razpisa, si
komisija pridržuje pravico, da zavrne vloge
prosilcev, ki so v preteklih dveh letih že prejeli sredstva iz naslova tega ukrepa.
– za projekte inovacij znaša do največ
50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
VI. Osnovni pogoji sodelovanja
Po 4. in 5. členu Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih spodbud za razvoj podjetništva
v Mestni občini Nova Gorica lahko na razpisu sodelujejo podjetja, ki:
– imajo sedež dejavnosti v Mestni občini
Nova Gorica,
– izpolnjujejo pogoje za malo gospodarsko družbo (manj kot 50 zaposlenih, letni
promet manjši od 7 mio EUR,...) ali srednjo
gospodarsko družbo (manj kot 250 zaposlenih, letni promet manjši od 40 mio EUR,...)
ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,

– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o ﬁnančnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/00
– sklep US in 93/02 – odl.US),
– niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in
prestrukturiranje,
– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo,
ribištvo in živilsko predelovalna industrija.
Posebni pogoji sodelovanja so:
A. Za investicije
– da imajo sedež dejavnosti v Mestni
občini Nova Gorica in/ali investirajo v razvoj
in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma v
novo dejavnost na območju Mestne občine
Nova Gorica ter zagotovijo vsaj 25% lastnih
virov za kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora ohraniti na območju
občine vsaj pet let po prejemu sredstev.
B. Za projekte inovacij:
– ob prijavi na razpis morajo podjetja razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično ali tehnološko rešitvijo, katere izvedbo
prijavljajo za soﬁnanciranje oziroma mora
biti rešitev v zaključni fazi, če prijavljajo raziskave v zvezi s to inovacijo.
– za soﬁnanciranje upravičenih stroškov
za pridobitev patenta, zaščito blagovne
znamke in izdelave prototipa se lahko prijavijo tudi ﬁzične osebe s stalnim bivališčem
v Novi Gorici.
– prijavitelji za delo na prijavljenem projektu lahko zaposlijo izumitelja novosti ali
raziskovalca, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti;
– projekte inovacij lahko soﬁnancirajo
tudi druge organizacije, ki se zavežejo spoštovati določbe razpisa pri prijavi in izvajanju
prijavljenega projekta.
VII. Merila za ocenitev vlog
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. Prednost pri izboru imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na
osnovi meril iz razpisne dokumentacije.
Prednost pri izboru vlog bodo imeli upravičenci, ki se prvič prijavljajo na razpis.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev
s strani upravičenca in višine razpoložljivih
sredstev bo strokovna komisija določila višino sredstev za soﬁnanciranje upravičenih
stroškov posamezne investicije.
VIII. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV.
je proračunsko leto 2005. Naročnik bo soﬁnanciral izbrane prijave projektov, ki so ali
bodo realizirani od vključno 16. 11. 2004 do
vključno 15. 11. 2005.
IX. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis bo odprt do 9. 9. 2005. Vloge lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od objave razpisa do 9. 9. 2005. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do vključno
9. 9. 2005 (velja poštni žig do vključno 8. 9.
2005 ali oddaja v glavno pisarno Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do 9. 9. 2005 do
14. ure). Vlogo je potrebno oddati Mestni
občini Nova Gorica v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – Razpis – Spodbujanje
začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti in razvoj ter projekti inovacij in s
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno,
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komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem.
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge obravnavala 12. 9.
2005 in v roku 8 dni od obravnave vlog pisno
pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Neustrezne
vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) in nepopolne vloge,
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Udeleženci razpisa bodo s sklepom o
rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v
45 dneh od zaključka razpisa.
X. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z
navodili prijaviteljem za izdelavo vloge je na
voljo na oddelku za gospodarstvo pri Mestni
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica (soba št. 29), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni
zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade
6, 5000 Nova Gorica vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne
dokumentacije. Dokumentacija je na voljo
tudi na internet naslovu: http://www.novagorica.si
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica
na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) in
na tel. 33-50-175 (Majda Metličar), za člane Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni
zbornici Nova Gorica na tel. 05/33-06-600
(Neda Seljak). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po
elektronski pošti: Majda.Metlicar@NovaGorica.si Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si
ali neda.seljak@ozs.si
Mestna občina Nova Gorica
Št. 300201-3/2005
Ob-13764/05
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2005 (Ur. l. RS,
št. 11/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 47/03, 67/03) in na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju ﬁnančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
(Ur. l. št. 38/05, z dne 15. 4. 2005), objavlja
Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za subvencioniranje povezovanja
podjetij, prijav na razpise iz
mednarodnih virov ter posebnega
usposabljanja zaposlenih
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev za soﬁnanciranje
za:
A. Povezovanje vsaj treh malih podjetij
ali samostojnih podjetnikov z vsaj eno inštitucijo znanja pri izvajanju skupnega projekta
razvoja novih produktov(izdelkov, tehnologij
in storitev, tudi na področju turizma), razvoja
skupne blagovne znamke in skupnega nastopa na trgu.
B. Prijave na razpise iz mednarodnih virov, ki jih razpišejo mednarodne organizacije
ali se dodeljujejo skupaj s sredstvi Republike Slovenije in jih razpišejo organi državne uprave Republike Slovenije, med katere
spadajo razpisi strukturnih skladov.
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Predmet tega razpisa niso javna naročila
za blago, storitve ali gradbena dela, ki jih
razpišejo mednarodne organizacije.
C. Posebno usposabljanje ali izobraževanje zaposlenih, ki je potrebno za pridobitev ustreznih znanj, uporabnih na sedanjem
ali bodočem delovnem mestu. Usposabljanja, ki so pogoj za opravljanje dela in usposabljanja, ki sodijo v splošna izobraževanja
in samoizobraževanja niso predmet javnega
razpisa.
III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa pod točko II.A.
je pospeševanje povezovanja gospodarstva
z inštitucijami znanja z namenom prenosa
znanja, skupnega razvoja novih produktov
z visoko dodano vrednostjo, razvoja skupnih blagovnih znamk in skupnega nastopa
na trgu.
Namen javnega razpisa pod točko II.B.
je pospeševanje črpanja nepovratnih sredstev mednarodnih razpisov EU za izvajanje
pomembnih razvojnih projektov podjetij in
gospodarstva občine.
Namen javnega razpisa pod II.C je spodbujanje investiranja v razvoj človeških virov.
IV. Višina javnega razpisa
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki
je na razpolago za izvedbo razpisa:
A. za povezovanje podjetij je 2,000.000
SIT,
B. za prijave na razpise iz mednarodnih
virov je 1,500.000 SIT,
C. za posebna usposabljanja in izobraževanja je 1,500.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 05,22.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči » de minimis«.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne
razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s
sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju ﬁnančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni
občini Nova Gorica.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški soﬁnanciranja so:
A. Za povezovanje podjetij:
Upravičeni stroški povezovanja vsaj
treh podjetij z vsaj eno inštitucijo znanja so:
stroški svetovanja in druge vrste prenosa
speciﬁčnega znanja pri pripravi in izvajanju
skupnih razvojnih projektov povezanih podjetij in inštitucij znanja ter stroški promocije
proizvodov in storitev pri prvi predstavitvi na
sejmu ali razstavi. Višina dodeljenih sredstev je do največ 50% vrednosti upravičenih
stroškov za svetovanje, prenos speciﬁčnega
znanja in promocijo ter do največ 35% za
posebna usposabljanja. Najvišji dodeljen
znesek je lahko največ 1,000.000 SIT. V primeru večjega števila prijav bo soﬁnanciranih
največ šest najbolje ocenjenih vlog.
B. Za prijave na razpise iz mednarodnih
virov
Upravičeni stroški so: stroški osebja, ki je
prijavo pripravljalo (se izkazujejo na podlagi
izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami,
opredeljenimi v nacionalni zakonodaji in/ali
kolektivni pogodbi), ter stroški zunanjih izvajalcev (morajo biti v skladu s tržnimi cenami
in običajnim poslovanjem prijavitelja).
Višina dodeljenih sredstev je do največ
500.000 SIT na samostojnega prijavitelja ali
do največ 1,000.000 SIT, če gre za projekt
partnerske skupine.
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Upravičenci do sredstev so podjetja, ki
so imeli na prijavljenem razpisu iz mednarodnih virov administrativno ustrezno vlogo.
To morajo izkazati s potrdilom mednarodnega uporabnika, ki je objavil javni razpis.
C. Za posebna usposabljanja in izobraževanja
Upravičeni stroški so: stroški inštruktorja,
potni stroški inštruktorja, stroški svetovanja
v povezavi s projektom, odpis instrumentov
in opreme v skladu z obsegom uporabe za
namen usposabljanja. Višina pomoči ne sme
preseči 35% upravičenih stroškov in sicer ne
glede na to iz katerih javnih virov (sredstva
občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena.
VI. Osnovni pogoji sodelovanja
A. Za povezovanje podjetij
Prijavitelj je lahko podjetje, ki ustreza
razpisnim pogojem in prijavlja projekt povezave vsaj treh malih ali srednjih gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov,
ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga
in storitev, z vsaj eno inštitucijo znanja. V
programu povezovanja lahko sodelujejo kot
partnerji tudi druga podjetja, ne glede na
velikost in sedež podjetja.
Podjetja in inštitucija znanja morajo
skleniti medsebojni pisni dogovor. Inštitucija znanja po tem razpisu je inštitut, višje ali
visokošolska izobraževalna ustanova, tehnološki center, podjetje ali samostojni podjetnik, ki nudi kvalitetno strokovno storitev s
področja vsebine projekta povezovanja, ne
glede na kraj sedeža.
B. Za soﬁnanciranje prijave na razpise iz
mednarodnih virov
Prijavitelj je lahko podjetje, ki ustreza
razpisnim pogojem, v svojem imenu ali v
imenu skupine podjetij, ki so partnerji pri prijavi na razpis iz mednarodnih virov.
C. Za posebna usposabljanja in izobraževanja veljajo samo spodaj navedeni
pogoji.
Prijavitelj je lahko podjetje ali samostojni
podjetnik, ki ustreza naslednjim zahtevam 4.
in 5. člena Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni
občini Nova Gorica:
– imajo sedež dejavnosti v Mestni občini
Nova Gorica,
– izpolnjujejo pogoje za malo gospodarsko družbo (manj kot 50 zaposlenih, letni
promet manjši od 7 mio EUR,...) ali srednjo
gospodarsko družbo (manj kot 250 zaposlenih, letni promet manjši od 40 mio EUR,...)
ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o ﬁnančnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/00
– sklep US in 93/02 – odl.US),
– niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in
prestrukturiranje,
– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo,
ribištvo in živilsko predelovalna industrija,
VII. Merila za ocenitev vlog
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. Prednost pri izboru imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na
osnovi meril iz razpisne dokumentacije.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev
s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija določila

višino sredstev za soﬁnanciranje stroškov
posamezne realizirane samozaposlitve oziroma stroškov novega delovnega mesta.
VIII. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko
leto 2005.
Naročnik bo soﬁnanciral izbrane prijave
projektov, ki so ali bodo realizirani od vključno 16. 11. 2004 do vključno 15. 11. 2005.
IX. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis bo odprt do 9. 9. 2005. Vloge lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od objave razpisa do 9. 9. 2005. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do vključno
9. 9. 2005 (velja poštni žig do vključno 8. 9.
2005 ali oddaja v glavno pisarno Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica do 9. 9. 2005 do 14.
ure). Vlogo je potrebno oddati Mestni občini
Nova Gorica v zaprti ovojnici z navedbo »Ne
odpiraj – Razpis subvencioniranja – Povezovanje podjetij, prijave na razpise in posebno usposabljanje« in s polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge obravnavala 12. 9.
2005 in v roku 8 dni od obravnave pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile
popolne, da jih dopolnijo. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Udeleženci razpisa bodo s sklepom o
rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v
45 dneh od zaključka razpisa.
X. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija, z
navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na
voljo na oddelku za gospodarstvo pri Mestni
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica (soba št. 29), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni
zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade
6, 5000 Nova Gorica vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne
dokumentacije. Dokumentacija je na voljo
tudi na internet naslovu: http://www.novagorica.si
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica
na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) in
na tel. 05/33-50-175 (Majda Metličar), za
člane Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica na tel. 05/33-06-600
(Neda Seljak). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po
elektronski pošti: Majda.Metlicar@NovaGorica.si Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si
ali neda.seljak@ozs.si
Mestna občina Nova Gorica
Št. 4146-7/2005
Ob-13491/05
Župan Občine Hrpelje-Kozina na podlagi
statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št.
34/99, 65/02 in 24/03), letnega programa
prodaje občinskega stvarnega in ﬁnančnega premoženja (št. 4651-30/2005), ki je bil
sprejet na 21. redni seji Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina z dne 24. 2. 2005 in
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dopolnitve, ki je bila sprejeta na 22. redni
seji Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina z dne 21. 5. 2005, objavlja

jeni pločnik in kolesarsko stezo neodplačno
v javno dobro.
3. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade varščina v
korist prodajalca.
5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavitvi računa.
6. Nepremičnina je prosta vseh bremen.
III. Pogoji za udeležbo na razpisu
Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo s priporočeno pošiljko ali oddajo v zaprti ovojnici
tako, da bodo prispele najkasneje do 6. 6.
2005, do 10. ure na naslov: Mestna občina
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb – Prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Ponudba predložena po
poteku datuma in ure navedene v javnem
razpisu se bo neodprta vrnila ponudniku, z
navedbo, da je prepozna.
Ponudbi je potrebno predložiti:
1. Ime/naziv kupca, njegov točen naslov,
kopijo davčne številke, matično številko in
telefonsko številko.
2. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izklicne cene nepremičnine.
3. Potrdilo
o
plačilu
varščine v višini 1,500.000 SIT na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št 28 76333-7221002-32611005. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo vračunal v ceno
nepremičnine.
4. Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta.
5. Pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90
dni.
IV. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Pravne službe Mestne občine Velenje, dne 6. 6.
2005, ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika. Zapisnik
o odpiranju ponudb bo ponudnikom poslan
v 8 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje in
vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30
dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
V. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Velenje pri Antonu Brodniku, vodja Urada za gospodarske javne
službe, od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro, na tel. 03/89-61-640.
Mestna občina Velenje

javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo stavbnih
parcel
A) Predmeti javnega razpisa
1. Nezazidana stavbna zemljišča v Gojakih:
– parcelna št. 2448/1, k.o. Golac, v izmeri 867 m2,
– parcelna št. 2448/2, k.o. Golac, v izmeri 209 m2,
– parcelna št. 2450, k.o. Golac, v izmeri
291 m2,
– parcelna št. 2451, k.o. Golac, v izmeri
227 m2.
Zgoraj navedene stavbne parcele imajo
skupaj 1594 m2 in se prodajajo skupaj (v paketu) za ceno 2,300.000 SIT brez DDV.
Ponudba za posamezno parcelo se ne
upošteva. Nepremičnine se nahajajo na
robu naselja Gojaki. DDV v višini 20% in
stroške prepisa plača kupec.
2. Nezazidano stavbno zemljišče v Ocizli:
– parcelna št. 3123/1, k.o. Ocizla, v izmeri 3.162 m2.
Izklicna cena za nepremičnino je
11,383.200 SIT, brez DDV.
Nepremičnina se nahaja ob bivši Osnovni šoli v Ocizli. DDV v višini 20% in stroške
prepisa plača kupec.
3. Stanovanjski objekt v Gradišču pri
Materiji:
– parcelna št. 266/2, k.o. Gradišče, dvorišče v izmeri 296 m2; stanovanjska stavba
v izmeri 66 m2.
Izklicna cena za nepremičnino je
6,745.000 SIT, brez DDV.
Nepremičnina se nahaja v Gradišču pri
Materiji, hišna številka 5. DDV v višini 20%
in stroške prepisa plača kupec.
B) Pogoji in pravila javnega razpisa
4. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za ﬁzične osebe, oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni. V primeru, da je
kupec državljan katere druge države Evropske unije mora predložiti uradno prevedeno
potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o plačilu varščine.
5. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje-Kozina štev.
01235-0100006141, znaša 10% od izklicne cene za posamezni predmet razpisa ter
se uspelim ponudnikom vračuna v kupnino,
neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi
razpisa, brez obresti.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe.
7. Razpis je odprtega tipa. Rok za oddajo ponudb je do 1. 6. 2005. Nadaljnji roki
za oddajo ponudb bodo vsak 1. in 15. dan v
mesecu. Kolikor je ta dan dela prost dan, bo
rok za oddajo ponudb prvi naslednji delovni
dan. Ponudbe se bodo zbirale do prodaje
vseh zemljišč. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.
8. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, z

oznako »Ponudba – ne odpiraj« z navedbo
predmeta javnega razpisa. Ponudba mora
biti oddana do 10. ure predvidenega dne,
oziroma roka za oddajo.
9. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija
prodajalca.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
za prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po
sprejemu sklepa o izbiri.
11. Pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča mora ponudnik skleniti najpozneje v
roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe.
V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih
dneh od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
občine Hrpelje-Kozina.
12. Rok za plačilo kupnine je 8 dni po
podpisu pogodbe. Po plačilu kupnine in poravnanih vseh stroškov bo Občina HrpeljeKozina izdala ponudniku zemljiškoknjižno
dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime izbranega ponudnika.
13. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
14. Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
tel. 05/680-01-50 od ponedeljka do petka v
času od 9. do 12. ure pri urbanistični službi
(Aleksander Batič).
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 4/2005
Ob-13706/05
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganja in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) ter Sklepa Sveta MO Velenje o prodaji nepremičnine (Uradni vestnik
MO Velenje št. 5/05) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine, parc.
št. 389/2, pot, v izmeri 58 m2, parc. št.
3511/16, neplodno, v izmeri 164 m2, parc.
št. 3511/17, neplodno, v izmeri 1544 m2,
vse k.o. Velenje.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje
predstavlja v naravi nezazidano stavbno
zemljišče, ki se nahaja v SV delu Velenja
v naselju Selo tik ob stari cesti Velenje-Slovenj Gradec v podaljšku lokacije, kjer stoji
NC Interspar in predstavlja 10 m širok pas v
dolžini približno 150 m. Velikost zemljišča je
1766 m2. Zemljišče zaradi svoje pozicije, oblike in umestitve v okolje ne ponuja možnosti
za samostojno gradnjo poslovnega objekta,
ampak je smiselna priključitev k sosednji
parceli, ker le-tej omogoča normalno komunikacijo s cestiščem.
Izklicna cena je 15,000.000 SIT brez
DDV.
II. Pogoji prodaje
1. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
2. Kupec je dolžan zagotoviti na lastne
stroške izgradnjo pločnika in kolesarske
steze na delu prodanega zemljišča ter po
opravljeni geodetski odmeri prenesti odmer-
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Št. 28/2005
Ob-13713/05
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), načrta prodaje nepremičnega
premoženja občine, sprejetega z Odlokom
o proračunu občine Pesnica za leto 2005
(Medobčinski uradni vestnik, št. 7/05) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje:
a) Parcele, ki se nahajajo znotraj ureditvenega območja naselja Pesnica pri Mariboru, namenjene za gradnjo objekta(ov) za
trgovske, upravne, poslovne in storitvene
dejavnosti v skupni površini 23.521 m², z
naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki:
Parc.
št.
481/8
481/9
481/10
481/11
480/2
480/4

Površina
v m²

ZKV

k.o.

9733
1982
1687
8168
1872
79

549
549
549
549
411
411

Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca

b) Parcela, ki se nahaja znotraj ureditvenega območja naselja Pesnica pri
Mariboru, namenjena za gradnjo objekta(ov) za poslovno in športno rekreacijsko
dejavnost v skupni površini 3.694 m², z
naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki.
Parc.
št.
672

Površina
v m²

ZKV

k.o.

3694

493

Ranca

2.1. Izklicna cena za zemljiške parc.
pod točko a), k.o. Ranca, v skupni izmeri
23.521 m², znaša 207,375.000 SIT.
2.2. Izklicna cena za zemljiško parc. pod
točko b) k.o. Ranca, v skupni izmeri 3.694
m², znaša 32,079.000 SIT.
V ceno ni vštet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
3. Ponudbo je potrebno vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od 20. maja
na Občinski upravi občine Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsake
delovni dan v času uradnih ur v sobi 109/I,
tajništvo župana.
4. Od kupca za zemljiške parcele pod a)
in b) se zahteva, da se s kupoprodajno pogodbo obveže:
– da bo najkasneje do 1. 9. 2005 podal
pisno ponudbo občini za začetek postopka
za sprejem lokacijskega načrta. Vse stroške
lokacijskega načrta nosi kupec;
– da bo na zemljiških parcelah pod a)
zgradil objekt(e) za trgovsko, upravne, poslovne in storitvene dejavnosti, s tem, da
mora v okviru poslovnih dejavnosti zagotoviti pogoje v skladu z normativi in standardi za enoto banke, zavarovalnice in
pošte, tako, da rok za začetek gradnje
objekta(ov) ne sme biti daljši od 2 let od
nakupa stavbnega zemljišča in rok dokončanja objekta ne sme biti daljši od 1
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leta od pridobitve gradbenega dovoljenja.
Za dokončan(e) objekt(e) se šteje(jo) objekt(i), ki ima(jo) veljavno uporabno dovoljenje. Oba roka sta bistvena pogoja za
veljavnost pogodbe o prodaji zemljišča.
Občina Pesnica lahko zahteva sodno razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru,
da kupec stavbnega zemljišča ne izpolni
roka iz te točke razpisa in uveljavlja nastalo škodo;
– da bo na zemljiških parcelah po b)
zgradil objekt(e) za poslovno in športno
rekreacijsko dejavnost, tako, da rok za začetek gradnje objekta(ov) ne sme biti daljši
od 2 let od nakupa stavbnega zemljišča
in rok dokončanja objekta(ov) ne sme biti
daljši od 1 leta od pridobitve gradbenega dovoljenja. Za dokončan(e) objekt(e)
se šteje(jo) objekt(i), ki ima veljavno uporabno dovoljenje. Oba roka sta bistvena
pogoja za veljavnost pogodbe o prodaji
zemljišča. Občina Pesnica lahko zahteva
sodno razveljavitev sklenjene pogodbe v
primeru, da kupec stavbnega zemljišča ne
izpolni roka iz te točke razpisa in uveljavlja
nastalo škodo.
5. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 6. 6. 2005, do 9. ure. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na
naslov prodajalca. V primeru, da ponudnik,
ki je ponudbo oddal in ne želi sodelovati na
javnem razpisu, lahko ponudbo umakne do
vključno 6. 6. 2005 do 9. ure. Plačana kavcija se ponudniku vrne najkasneje v 8 dneh
od dneva umika ponudbe.
6. Ponudniki morajo ponudbo predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri
Mariboru, z oznako za zemljiške parc. pod
a) »Ponudba za nakup zemljišč – trgovsko,
upravne, poslovne in storitvene dejavnosti
– ne odpiraj«, za zemljiško parcelo pod b)
»Ponudba za nakup zemljišča z oznako
številke zemljiške parcele in katastrske občine«.
7. Vsak ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti
kavcijo v višini 10% od izklicne cene na
transakcijski račun Občine Pesnica št. 01289-0100008733, odprt pri Banki Slovenije z
navedbo »kavcija za javno dražbo z oznako
sklopa oziroma številke parcele, za katero
se kavcija plačuje«.
8. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter ﬁzične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije in ki imajo poravnane vse zapadle
obveznosti. Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti naslednje dokumente: pravne osebe morajo predložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni; samostojni podjetniki priglasitveni list, ﬁzične osebe pa potrdilo o državljanstvu. Ponudniki morajo
v ponudbi navesti svoje točne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, pravne osebe in
samostojni podjetniki ter ﬁzične osebe dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika (podatki o boniteti, potrdilo banke o stanju
na bančnih računih ali druga dokazila),
potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo,
da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem razpisu ter osnutek programa
priprave lokacijskega načrta in strokovne
podlage.

9. Prodaja se izvede po načelu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z
zemljiščem kasnejših reklamacij.
10. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni
po zaključenem javnem odpiranju ponudb.
Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Ponudnik, ki na javnem razpisu ne
uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo
najkasneje v 8 dneh po izvedenem javnem
odpiranju.
11. Kupec mora poravnati kupnino v
celoti najkasneje v roku 8 dni od dneva
sklenitve kupoprodajne pogodbe. Izročitev
nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov,
navedenih 12. točki tega razpisa. Če izbrani kupec prodajne pogodbe ne sklene v
navedenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil, vplačana kavcija pa mu zapade
kot skesnina. Kavcija se zadrži tudi v primeru, da se plačilo kupnine in stroškov ne
izvede v roku, pogodba pa razdere.
12. Izbrani ponudnik plača stroške v zvezi s sestavo in sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, ki jo sestavi notar, plačilom davčnih
dajatev, notarsko overitvijo prodajalčevega
podpisa, vpisom v zemljiško knjigo, strošek
v zvezi s prometom nepremičnin ter morebitne druge stroške, nastale s prometom
nepremičnin.
13. Občina Pesnica si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišč, ki
so predmet tega razpisa in služnost za potrebe izgradnje omrežja javne komunalne
infrastrukture. Omejitve lastninske pravice
se vpišejo v zemljiško knjigo. Kupec se zaveže, da bo zemljišča, potrebna za izgradnjo omrežja javne komunalne infrastrukture,
prodal prodajalcu po ceni, ki ne sme biti
višja od nakupne cene.
14. Kupec je dolžan pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja plačati komunalni
prispevek.
15. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
16. Prodajalec si pridrži pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe
kljub uspelemu razpisu.
17. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v
ponedeljek, 6. junija 2005 ob 12. uri v prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, sejna soba klet.
18. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno
in sprejemljiv program, opredeljen v 4. točki
tega razpisa, pri enaki ponudbeni ceni pa
tisti, ki bo ponudil sprejemljiv program, opredeljen v 4. točki tega razpisa in najkrajši
plačilni rok, ob upoštevanju vseh razpisnih
pogojev.
19. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbiro
najugodnejšega ponudnika.
20. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
21. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb.
22. Vse druge informacije lahko dobijo
zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem naslovu vsak dan od 8. do 11. ure,
tel. 02/654-23-309, faks 02/653-07-91, kontaktna oseba Irena Ribič Hlebec ali Vilko
Fartely. Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Občina Pesnica
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Javne dražbe
Št. 703/2005
Ob-13643/05
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
Divača, na podlagi Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03), Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 47/99, 79/99, 124/00,

Št.

79/01, 30/02 in 110/02) in Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2005 (Uradni list
RS, št. 27/05) z dne 17. 3. 2005 razpisuje
javno dražbo,
ki bo v torek, 7. 6. 2005, ob 14. uri, v
sejni sobi Občine Divača (prvo nadstropje),
Kolodvorska ulica 3a, Divača, za prodajo
naslednjih nepremičnin:
A) Nepremičnine – stavbna zemljišča za
individualno gradnjo stanovanjskih hiš v Gabrovem naselju v Divači:
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Cena nepremičnin: priloga je cenitev,
opravljena dne 16. 3. 2005.
Prodajno ceno – izklicno ceno sestavlja
cena stavbnega zemljišča (komunalno neopremljenega) in cena komunalnega opremljanja, zato se za stavbno zemljišče ne
odmerja komunalni prispevek, saj je obračunan v ceni komunalne opremljenosti.
DDV se plačuje samo na ceno komunalno neopremljenega zemljišča.

Cene so v SIT brez stotinov
Zap. št.

Številka
parcele,
vse k.o.
Divača

Površina m2

Cena stavbnega
zemljišča

Cena komunalne
opremljenosti
zemljišča

Izklicna cena

Opomba

a

b

c

d

e

f (d+e)

g

1
2
3
4
5
6
7

729/4
729/5
729/12
729/7
729/8
729/9
729/10

1037
962
706
748
813
914
984

2,740.000
2,080.000
1,700.000
1,600.000
1,950.000
2,410.000
2,600.000

5,300.000
4,980.000
3,930.000
4,000.000
4,770.000
5,030.000
5,420.000

8,040.000
7,060.000
5,630.000
5,600.000
6,720.000
7,440.000
8,020.000

*
/
/
/
/
/
/

* V zvezi z varstvom lastninske pravice poteka spor pred Okrožnim sodiščem v Kopru (priloge so listine v zvezi s sporom)
B) Nepremičnina »Stara šola Kozjane« z zemljišči ob stavbi
Objekt je enoetažna zgradba, zapuščena in že dalj časa neuporabna, v stanju nenaseljenosti. Osnovna namenska raba prostora: poselitveno območje. Priloga je cenitev, opravljena dne 10. 1. 2005.
Cena v SIT brez stotinov
Zap. št.

1

Številka parcele, vse k.o.
Kozjane

79
1150/1
1150/2

1. Prodaja se izvede po načelu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati
z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
2. Izklicna cena je določena na podlagi
cenitve nepremičnin. Izklicna cena predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih
dajatev in drugih ostalih stroškov. Predpisane
davčne dajatve, stroški cenitve, pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo in vsi stroški,
ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla,
bremenijo kupca.
Stroške pravnega pregleda, sestave kupoprodajne pogodbe, cenitve zemljišča prodajalec ocenjuje pavšalno na 150.000 SIT na
nepremičnino.
3. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
dviga ceno, je 50.000 SIT.
4. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati
kavcijo v višini 10% od izklicne cene na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052,
sklic 28 75183-2010011-00000105, voden pri
UJP Koper, ter dokazilo o vplačilu predložiti
na javni dražbi.
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.
5. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje do 27. 6. 2005. Če dražitelj ne
sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži
njegovo kavcijo.
6. Najugodnejši dražitelj mora plačati kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po

Površina v m2

86
513
224

Izklicna cena

5,003.100

sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun
Občine Divača št. 01219-0100006052, sklic
28 75183-7221002-00000105, voden pri UJP
Koper. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
7. Dražitelji morajo najkasneje eno uro
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe)
in predložiti:
– originalno potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko računa (ime banke in
št. računa) za primer vračila kavcije,
– fotokopijo identiﬁkacijskega dokumenta
in fotokopijo potrdila o državljanstvu (ﬁzične
osebe),
– matično in davčno številko ponudnika,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za
samostojne podjetnike priglasitveni list pristojnega davčnega organa,
– dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika
(za pravne osebe):
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003,
– BON-2 oziroma ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz
katerega so razvidni identični podatki kot v
navedenem obrazcu, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– samostojni podjetniki predložijo
davčno napoved za leto 2004, potrjeno s
strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu za

Opomba

Nepremičnine se prodajo skupaj

zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb,
– zastopniki ﬁzičnih ali pravnih oseb morajo predložiti pravnoveljavno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
8. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine v roku 5 delovnih dni.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od dražiteljev ne sklene kupoprodajne pogodbe kljub uspeli dražbi in dražiteljem ne priznava nikakršnih stroškov.
10. Podrobnejše informacije ter vpogled
v priloge v zvezi s predmeti prodaje lahko
ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, tel. 05/73-10-930,
pri direktorici občinske uprave, po predhodnem dogovoru.
Občina Divača

Razpisi delovnih
mest
Št. 181-00-14/2004-35

Ob-14060/05

Preklic
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, preklicuje javni
natečaj za zaposlitev dveh višjih svetoval-
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cev za delovnopravne zadeve (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja/ Službi za
organizacijo in kadre/ Oddelku za delovnopravne zadeve, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-13951/05
Popravek
V razpisu za prosta delovna mesta, objavljenega v Ur. l. RS, št. 47 z dne 13. 5.
2005, Ob-12526/05, se popravi 2. točka, ki
pravilno glasi:
Kandidati pod 2. točko morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetni diplomirani organizator – informatik,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj v
gospodarstvu ali negospodarstvu.
Visoka komercialna šola Celje
Št. 1-181
Ob-13524/05
Razpisna komisija Javnega zavoda
Zdravstvenega doma Laško na podlagi
sklepa 1. redne seje Sveta zavoda z dne
11. 5. 2005 in 27. člena Statuta zavoda
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Zdravstvenega
doma Laško.
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom,
mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih;
– da je državljan RS;
– da aktivno obvlada slovenski jezik;
– da predloži program dela zavoda in
razvoja zavoda in opredeli svojo vlogo pri
realizaciji le-tega.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva izdaje soglasja za imenovanje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev naj kandidati/ke pošljejo
v 8 dneh po objavi na naslov: Zdravstveni
dom Laško, Kidričeva 5b, 3270 Laško, z
oznako »prijava na razpis – ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenem z zakonom.
Razpisna komisija
Zdravstvenega doma Laško
Št. 103-172005-2
Ob-13650/05
Ministrstvo za zdravje objavlja javni natečaj za naslednje prosto delovno mesto
1. vodja projektne enote (Projektna
enota za center za informatiko v zdravstvu).
Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem tehnične smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit,
– pooblastilo za dostop do tajnih podatkov stopnje zaupno.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu sekretar/ka.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/a na
sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
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Dokazila, ki jih kandidat/ka mora predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če
ga kandidat/ka ima).
Kandidat/ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan/ka Republike Slovenije ter da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– pisno izjavo, da soglaša z varnostnim
preverjanjem za dostop do tajnih podatkov
stopnje »Zaupno« v skladu z Zakonom o
tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03
in 101/03).
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih mora kandidat/ka izpolnjevati še splošne pogoje, določene z Zakonom o javnih uslužbencih.
Kandidate vabimo, da pisne prijave, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in
navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto pošljejo v
15 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana,
oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.
zdravje@gov.si. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel. 478-69-80. Kandidate bomo o izboru obvestili v 8 dneh po
odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Št. 110-32/2005-1
Ob-13652/05
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za naslednje prosto uradniško delovno mesto:
1. višji svetovalec/ka v Službi za odnose z javnostmi. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu
višji svetovalec III, višji svetovalec II ali višji
svetovalec I.
Za zasedbo delovnega mesta se zahtevajo naslednji pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne oziroma druge ustrezne družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Drugi posebni pogoji:
– znanje tujega jezika,
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki so že delali na področju odnosov z
javnostmi.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo na sedežu Ministrstva za gospodarstvo,
Ljubljana, Kotnikova 5.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, morajo
ta pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih urejata zakon o delovnih razmerjih ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Kandidati/ke morajo vlogi priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– 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,
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika (če ga kandidat/ka ima).
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
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 136/05
Ob-13653/05
Svet zavoda Osnovne šole Antona Janše
Radovljica, Kranjska cesta 27A, 4240 Radovljica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje.
Kandidat/-ka bo izbran/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2005
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah in s kratkim življenjepisom pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica, Kranjska cesta 27A, 4240 Radovljica, s
pripisom za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Antona Janše
Radovljica
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Ob-13654/05
Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica (Ur. l. RS, št. 24/96) in 20. člena
Statuta javnega podjetja Javno komunalno
podjetje Brezovica d.o.o., Občina Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica, objavlja javni razpis za zbiranje prijav kandidatov za
direktorja podjetja Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.
Kandidat za direktorja mora poleg pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjevati še
naslednje pogoje: visoka ali višješolska izobrazba tehnične smeri, vsaj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja poslovnih procesov, organizacijske in vodstvene
sposobnosti.
Direktorja Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o., na podlagi 13. člena
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja (Ur. l.
RS, št. 24/96) in 20. člena Statuta javnega
podjetja Javno komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. imenuje Občinski svet občine
Brezovica za dobo štirih let.
Kandidati morajo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev poslati v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Občina Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica, s pripisom: »Za javni razpis - direktor JKP«.
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
Občina Brezovica

liki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 10102-0005/2005
Ob-13655/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo), Mestna občina Murska Sobota objavlja javni natečaj za prosta
uradniška delovna mesta:
1. Višji svetovalec v Oddelku za proračun in ﬁnance – 1 prosto delovno
mesto (m/ž), na katerem se naloge lahko
opravljajo v nazivih III., II. in I. Uradnik
bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
2. Svetovalec v Uradu župana – 1
prosto delovno mesto (m/ž), na katerem
se naloge lahko opravljajo v nazivih svetovalec III., II. in I. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
3. Svetovalec v Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti – 1
prosto delovno mesto (m/ž), na katerem
se naloge lahko opravljajo v nazivih svetovalec III., II. in I. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Pogoji:
1. Višji svetovalec v Oddelku za proračun in ﬁnance:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni državni izpit iz javne uprave.
2. Svetovalec v Uradu župana:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz ZUP-a.
3. Svetovalec v Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri;

– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz ZUP-a.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje določene v Zakonu o javnih
uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati slovenski
jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz ZUP-a (delovno mesto
pod zap. št. 2 in 3),
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave (velja za vsa
delovna mesta) morajo ta pogoj izpolniti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv. Strokovni izpit iz ZUP-a (velja za
delovno mesto pod zap. št. 2. in 3.) pa se
mora opraviti v najkrajšem možnem času.
Pri javnem natečaju za delovno mesto
pod zap. št. 1, bodo prednost pri izbiri imeli
kandidati z delovnimi izkušnjami s področja javnih ﬁnanc, pri pripravi proračuna,
izdelave bilanc ter zaključnega računa proračuna.
Delovno razmerje za vsa delovna mesta
bomo sklenili za nedoločen čas.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali
na sedežu Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, s pripisom »javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto«,
v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od dneva
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
petnajstih dneh po opravljeni izbiri.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/530-33-16.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični ob-
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Št. 122-148/2005
Ob-13668/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33,
1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
inšpektor/ica na področju kmetijstva
in vinarstva v Inšpektoratu Republike
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano, v Območni enoti Murska Sobota.
1. Kraj opravljanja dela: Glavna ulica
73, Lendava.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
inšpektor.
3. Delo se opravlja v nazivih: inšpektor
III., II. in I. Javni uslužbenec bo naloge
opravljal v nazivu inšpektor III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
kmetijske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
– znanje angleškega jezika,
– osnovna raven znanja jezika narodne
skupnosti.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma), potrdilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu
za inšpektorja,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazilo o znanju jezika narodne
skupnosti.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
7. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko za delovno mesto
kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita za inšpektorja, če imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo strokovni iz-
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pit za inšpektorja opravile v roku enega leta
od dneva imenovanja za inšpektorja.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v prvi fazi na podlagi dokumentacije,
ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z
ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska
58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj
– inšpektor na področju kmetijstva in vinarstva v IRSKGH, OE Murska Sobota«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/434-57-00.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Št. 167/2005
Ob-13670/05
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje prosto delovno
mesto
učitelja/ice športne vzgoje
za določen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po objavi razpisa
na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška
cesta 66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 90/2005
Ob-13672/05
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje, razpisuje prosto delovno mesto
učitelja slovenskega jezika z 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. 110-00-1/2005
Ob-13674/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 in
7/04) ter 22. člena Uredbe o postopku za
zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 22/04) Služba Vlade RS za zakonodajo objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniških delovni mest:
I. Svetovalca v Sektorju za evropske
zadeve in notiﬁkacijo (1 delovno mesto).
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III., II. in I. Javni uslužbenec
bo na tem delovnem mestu javne naloge
izvrševal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji in znanja:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
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– aktivno znanje tujega jezika;
– poznavanje dela z osebnim računalnikom in splošnih programskih orodij.
II. Podsekretarja v Sektorju za evropske zadeve in notiﬁkacijo (1 delovno
mesto).
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni
uslužbenec bo na tem delovnem mestu javne naloge izvrševal v nazivu podsekretar.
Splošni pogoji in znanja:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni pravniški izpit ali
magisterij;
– aktivno znanje tujega jezika;
– poznavanje dela z osebnim računalnikom in splošnih programskih orodij.
Poleg splošnih pogojev veljajo za kandidate, ki se prijavljajo na katerokoli od obeh
delovnih mest tudi posebni pogoji 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Delo se bo v primeru obeh delovnih
mest opravljalo v službenih prostorih Službe Vlade RS za zakonodajo, na lokaciji
Tržaška 21, Ljubljana.
Delovno razmerje v primeru obeh delovnih mest bo sklenjeno za nedoločen čas,
s trimesečnim poskusnim delom.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom, dokazili o izobrazbi in
delovnih izkušnjah in dokazili o izpolnjevanju posebnih pogojev iz 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih v roku 8 dni po objavi
na naslov: Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, Ljubljana ali po elektronski
pošti: gp.svz@gov.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Urški Nardoni, na tel.
01/24-11-824 ali na elektronskem naslovu:
ursa.nardoni@gov.si.
Vlada Republike Slovenije
Služba za zakonodajo
Ob-13676/05
Svet zavoda Celjski mladinski center na
podlagi 15. in 16. člena Odloka o ustanovitvi JZ Celjski mladinski center ter 45. člena
poslovnika Sveta zavoda Celjski mladinski
center razpisuje prosto delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati najmanj:
– VII. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj.
Vloga mora vsebovati življenjepis, vizijo
razvoja in plan dela mladinskega centra ter
listine, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev.
Vloge pošljite priporočeno, do vključno
30. 6. 2005, na naslov Celjski mladinski
center, Mariborska c. 2, 3000 Celje, s pripisom »razpis za delovno mesto direktorja«.
Kandidati bodo seznanjeni z rezultati
razpisa v roku 14. dni po zaključku oddaje vlog.
Celjski mladinski center
Su 010603/05
Ob-13678/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05
ZJU-UPB1), Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva 2, Ptuj, objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec v pravosodju (vodja kadrovske službe).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu svetovalec v pravo-

sodju II in svetovalec v pravosodju I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu
pravosodni sodelavec II.
Pogoji:
– visoka strokovna izobrazba upravne,
pravne ali druge družboslovne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta in 7
mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave in izpit iz
sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče na Ptuju, Krempljeva 7, Ptuj.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in potrdilo o
opravljenem izpitu iz sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga pristojno krajevno sodišče).
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in izpita iz sodnega reda, morajo ta pogoj izpolniti v letu
dni po imenovanju.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva 7, Ptuj.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča na Ptuju, tel. 02/748-08-23.
Okrožno sodišče na Ptuju
Št. 112-16/2005/1-0023048 Ob-13679/05
Ministrstvo za promet, Prometni inšpektorat RS, na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B,
70/02 – ZDSS-1 in 23/05 – ZJU-A) ter v
skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04) objavlja
prosto delovno mesto:
svetovalec v inšpekciji za letalski
promet (delovno mesto šifra 54).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I. Javni uslužbenec na tem delovnem
mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu
svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
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– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne, organizacijske, ekonomske, tehnične ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– znanje dela z računalnikom;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Skladno z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v letu dni po imenovanju v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
pod pogojem, da bodo v skladu s prvo alineo 39. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet, Prometnem inšpektoratu
RS, omenjeni izpit opravili v roku enega
leta od razporeditve na delovno mesto.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili, navedeni v šesti in sedmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili
bo izbrani kandidat moral predložiti pred
imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost
pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo
ekonomske smeri, z delovnimi izkušnjami
v državni upravi ter s poznavanjem dela
inšpekcijskih služb.
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.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se bo opravljalo na sedežu
Prometnega inšpektorata RS, Tržaška cesta 19/a, 1000 Ljubljana in na območju
Republike Slovenije.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj PIRS, ne odpiraj – sklic na številko
112-16/2005/1-0023048«. 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 10 dni in začne teči z dnem objave tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva objave tega javnega natečaja. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Prometni inšpektorat RS
Su 0106/05
Ob-13699/05
Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice, Ferrarska ulica 9, 6000 Koper,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
pravosodni sodelavec/pravosodna
sodelavka – dve prosti delovni mesti za
nedoločen čas.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
dveh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska ulica 9,
6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec III, II, I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri,
– najmanj tri leta in osem mesecev delovnih izkušenj na področju vodenja vpisnikov na izvršilnem oddelku pravosodnega
organa.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni izpit (strokovni
upravni izpit) in izpit iz sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– aktivno oziroma pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo o zaključenem šolanju,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz sodnega reda,
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– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska ul. 9,
6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrajno sodišče v Kopru
Št. 111-02-40/2005-01072-04 Ob-13708/05
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 prostega
uradniškega delovnega mesta v Davčni
upravi RS, Davčni urad Kranj, izpostava
Kranj:
višji/-a referent/-ka v referatu za davčno knjigovodstvo in izterjavo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/-a referent/-ka III, višji/-a referent/-ka II ali višji/-a referent/-ka I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
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 izbranim javnim uslužbencem 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:
DU Kranj, izpostava Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
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Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti pri Marji Štromajer,
tel. 04/237-11-29.
Davčna uprava RS
Ob-13716/05
Svet Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58 a, 8297 Šentjanž, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53.
in 145. členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno
besedilo).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za 5
let.
Predvideni začetek dela je 1. september
2005 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov Svet osnovne šole
Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58a, 8297
Šentjanž, s pripisom »Prijava na razpis za
ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž
Št. 301/05
Ob-13747/05
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
glavne medicinske sestre Kliničnega
oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo, SPS Kirurška klinika (m/ž).
Za glavno medicinsko sestro (m/ž) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za mandatno dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v 15 dneh
po objavi tega razpisa na naslov: Klinični
center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pripisom
»Za razpisno komisijo za delovno mesto
glavne medicinske sestre Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo, SPS
Kirurška klinika«.
O izboru bodo kandidati/-ke pisno obveščeni v 8 dneh po imenovanju izbranega
kandidata/-ke.
Klinični center Ljubljana
Su 20/2005-2 (2)
Ob-13768/05
Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva
10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
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višji pravosodni sodelavec – sodni
referent za področje izvršbe II.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena višja strokovna izobrazba
upravne ali družboslovne smeri (VI. stopnja),
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– 2 mesečno poskusno delo.
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 dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz sodnega reda,
– potrdilo 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 šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita in izpita sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata.
Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kanddidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, za
razpis – višji pravosodni sodelavec – sodni
referent za področje izvršbe II, Tavčarjeva
9, Ljubljana. Nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrajno sodišče v Ljubljani
Su 010600/2005
Ob-13769/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,

št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
Okrajno sodišče v Celju, Prešernova ul. 22,
Celje, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 2 prosti delovni mesti.
1. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma dokazilo
o izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Celju, Prešernova 22, Celje.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo
v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Celju,
Urad predsednika, Prešernova 22, Celje.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 15 dneh po odločitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v Uradu predsednika Okrajnega sodišča v Celju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in za moške.
Okrajno sodišče v Celju
Št. 100-107/2005 1506
Ob-13770/05
Upravna enota Šmarje pri Jelšah objavlja javni natečaj za dve prosti delovni
mesti
pripravnika – svetovalca III – usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave v Upravni enoti Šmarje pri
Jelšah.
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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, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta:
najmanj visoka strokovna izobrazba.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem dela z osebnim računalnikom (okolje MS Word in MS Excel),
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata o nekaznovanosti,
– 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.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi in morebitnim
osebnim razgovorom.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, čas opravljanja pripravništva (10
mesecev) s polnim delovnim časom. Izbrana kandidata bosta delo opravljala na sedežu Upravne enote Šmarje pri Jelšah.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev se pošljejo na naslov: Upravna
enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah. Rok za vložitev
prijave je 8 dni od objave. Kandidate bomo
o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po
opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na
tel. 03/817-17-19, Brenčič.
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
pravosodni sodelavec – vodja vpisnika.
1. Javni uslužbenec bo naloge na tem
delovnem mestu opravljal v nazivih:
– pravosodni sodelavec II in
– pravosodni sodelavec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba ali srednja
strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri,
– opravljen strokovni upravni izpit in izpit iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– delovne izkušnje: najmanj 6 let 8 mesecev, v nazivu pravosodni sodelavec II in
najmanj 9 let 8 mesecev v nazivu pravosodni sodelavec I.
3. Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določajo
Zakon o delovnih razmerjih in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih,
in sicer:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot 6 mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
4. Kandidati morajo k prijavi predložiti
naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju
delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili iz pete in šeste alinee lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev ter da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v peti alinei. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred nastopom
dela.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz javne uprave,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora
na delovno mesto navedeni izpit opravile
najkasneje v roku enega leta od dneva
imenovanja v naziv.
5. Kraj opravljanj dela: Okrajno sodišče
v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj.
6. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje se sklepa za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa zahtevana dokazila.

Su 010601/05
Ob-13771/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02), 22. in 23. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04),
Okrajno sodišče v Mariboru objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni sodelavec (samostojni sodni referent).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503
Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni sodelavec III,
– višji pravosodni sodelavec II,
– višji pravosodni sodelavec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni sodelavec III.

4. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– delovne izkušnje tri leta in osem mesecev,
– strokovni upravni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma dokazila
o izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei 5. točke, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi, na naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Kadrovska služba,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/234-73-23.
Okrajno sodišče v Mariboru
Ob-13772/05
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob
dolenjski železnici 48, Ljubljana, razpisuje
delovno mesto
učitelja likovne vzgoje – vodjo šolske
prehrane (m/ž) za določen čas s polnim
delovnim časom od 1. 9. 2005 do 31. 8.
2006.
Kandidat mora izpolnjevati splošne in
posebne zakonske pogoje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev (kopije spričevala, potrdil, odločb
ipd.) in opis dosedanjih delovnih izkušenj
pošljite v 8 dneh po objavi na gornji naslov.
Kandidati boste pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ljubljana
Su 010603/2005
Ob-13773/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02), Okrajno sodišče v Črnomlju,
Trg svobode 1, 8340 Črnomelj, objavlja
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Kandidati/kandidatke naj pošljejo opisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
ostalimi dokazili v roku 8 dni od dneva
objave tega javnega natečaja na naslov:
Okrajno sodišče v Črnomlju, Urad predsednice (za javni natečaj), Trg svobode 1,
8340 Črnomelj.
Kandidate bomo o izboru obvestili v
roku 8 dni po odločitvi.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
kandidati dobijo na tel. 07/338-12-58.
Okrožno sodišče v Novem mestu
Su 010603/2005
Ob-13774/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02), Okrajno sodišče v Črnomlju,
Trg svobode 1, 8340 Črnomelj, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
višji pravosodni sodelavec – sodni
referent I.
1. Javni uslužbenec bo naloge na tem
delovnem mestu opravljal v nazivih:
– višji pravosodni sodelavec II in
– višji pravosodni sodelavec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja izobrazba pravne, upravne ali druge družboslovne smeri,
– opravljen strokovni upravni izpit in izpit iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta 8 mesecev v nazivu višji pravosodni sodelavec
II in najmanj 6 let 8 mesecev v nazivu višji
pravosodni sodelavec I.
3. Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določajo
Zakon o delovnih razmerjih in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih,
in sicer:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot 6 mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
4. Kandidati morajo k prijavi predložiti
naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju
delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili iz pete in šeste alinee lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v peti alinei. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred nastopom dela.
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V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz javne uprave,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora
na delovno mesto navedeni izpit opravile
najkasneje v roku enega leta od dneva
imenovanja v naziv.
5. Kraj opravljanj dela: Okrajno sodišče
v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj.
6. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje se sklepa za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa zahtevana dokazila.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo opisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
ostalimi dokazili v roku 8 dni od dneva
objave tega javnega natečaja na naslov:
Okrajno sodišče v Črnomlju, Urad predsednice (za javni natečaj), Trg svobode 1,
8340 Črnomelj.
Kandidate bomo o izboru obvestili v
roku 8 dni po odločitvi.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
kandidati dobijo na tel. 07/338-12-58.
Okrožno sodišče v Novem mestu
Su 20/2005-3
Ob-13934/05
Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec)
1 prosto delovno mesto za nedoločen
čas in 1 prosto delovno mesto za določen
čas (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu).
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivu višji pravosodni
svetovalec III, višji pravosodni svetovalec
II in višji pravosodni svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo 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 šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata.
Izbrana kandidata bosta potrdila morala
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z enim izbranim
kandidatom sklenjeno za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom, z drugim pa za določen
čas do 19. 4. 2006 ravno tako s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani,
Miklošičeva 10, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (obvezno navedite: za javni natečaj – višji pravosodni svetovalec – Su 20/2005 – 3 (02)),
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrajno sodišče v Ljubljani
Št. 1711-05-468135/00
Ob-13940/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
35/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za notranje zadeve na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 013-5/2005
z dne 9/5-2005 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Policije.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji;
– ne sme biti oseba z dvojnim državljanstvom;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem družboslovne, pravne
ali varstvoslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 10 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo izpit za izvajanje policijskih pooblastil;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot tri mesece;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– pisno izjavo kandidata, da nima dvojnega državljanstva;
– fotokopijo diplome;
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, ali drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »STROGO TAJNO« v skladu z Zakonom o tajnih
podatkih (Uradni list RS, št. 87/01, 48/03
in 101/03);
– dokazilo o opravljenem izpitu za izvajanje policijskih pooblastil.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Kandidat, ki nima opravljenega izpita
za izvajanje policijskih pooblastil, ga mora
opraviti najkasneje v dveh letih od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju, in sicer najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo, ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik
upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se
uporablja v državah EU in drugih razvitejših
državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine

kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na podlagi Zakona o policiji (Uradni list
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05) lahko policija za kandidata z
njegovo pisno privolitvijo zbere še podatke,
na podlagi katerih se ugotavljajo varnostni
zadržki za delo v policiji.
Za izbranega kandidata se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03 in 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«.
Na predlog ministra za notranje zadeve
bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Policije imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal
v nazivu glavni policijski svetnik na sedežu
organa v Ljubljani, Štefanova 2.
Generalni direktor Policije bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije mag. Marko Starman,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, Ljubljana, tel. 01/478-73-52. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija
glede na strokovno usposobljenost ocenila
kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo,
ostalim kandidatom pa bo izdan poseben
sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja
izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za notranje zadeve
Su 11/2005
Ob-13949/05
Na podlagi šestega odstavka 57. člena
in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02 s spremembami in
dopolnitvami), objavljam javni natečaj za
prosto delovno mesto
strokovnega sodelavca-ke.
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo: Višje sodišče v Ljubljani,
civilni oddelek.
2. Kraj opravljanja dela: Slovenska 41,
Ljubljana ali Mala ulica 3, Ljubljana.
3. Navedba delovnega mesta: strokovni
sodelavec.
4. Naziv, v katerem se bo opravljalo
delo: višji pravosodni svetovalec I, II ali III.
5. Delovno razmerje bo sklenjeno za
določen čas – 12 mesecev (3 mesečno
poskusno delo).
6. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo RS;
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– 2 leti delovne dobe oziroma več, če je
izbrani kandidat že imenovan v naziv;
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(VII. stopnja);
– opravljen pravniški državni izpit;
– znanje dela z računalnikom;
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
7. Potrebna dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu
RS;
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu;
– potrdilo o ocenah študija in pravniškega državnega izpita (fotokopiji);
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niste bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje) ali izjava o tem dejstvu, potrdilo pa
predloži izbrani kandidat;
– potrdilo, da niste v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja
(izda ga krajevno pristojno sodišče) ali izjava o tem dejstvu, potrdilo pa predloži izbrani kandidat.
8. Kratek opis dela:
– poročanje na sejah senatov;
– izdelovanje osnutkov sodnih odločb;
– opravljanje nalog po odredbi vodje
službe za informatiko;
– opravljanje službe dežurnega strokovnega sodelavca;
– drugo delo po odredbi sodnika ali
predstojnika pravosodnega organa.
9. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev
je potrebno poslati v roku 8 dni od objave
v Uradnem listu RS in na oglasni deski
Višjega sodišča v Ljubljani, prijave se oddajo v kadrovski službi Višjega sodišča v
Ljubljani; o izbiri bodo kandidati obveščeni
v 8 dneh.
10. Oseba za dodatne informacije: Maja
Herič, vodja kadrovske službe na Višjem
sodišču v Ljubljani.
11. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Višje sodišče v Ljubljani
Ob-14078/05
Odbor Energetike Celje, javnega podjetja, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/direktorice družbe.
Za direktorja/direktorico družbe je lahko
imenovan/a oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da ima najmanj VII. stopnjo strokovne
izobrazbe,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja,
– da aktivno govori vsaj en tuj jezik
(angl., nem.),
– da predloži program dela družbe,
– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti,
– da izpolnjuje splošne zakonske pogoje.
Direktorja imenuje Odbor podjetja. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 4
let in je lahko po preteku mandata ponovno
imenovan/a.

Stran

3790 /

Št.

50 / 20. 5. 2005

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite najkasneje v
osmih dneh po objavi razpisa na naslov:
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.,
Celje, Smrekarjeva 1, s pripisom »Prijava
za razpis«.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi.
Energetika Celje, d.o.o.

Druge objave
Št. 7/2005
Ob-13647/05
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Ur. l.
RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), Pravilnika
za izvajanje javnih razpisov za dodeljevanje razvojnih spodbud v Ministrstvu za
gospodarstvo z dne 15. 11. 2004 in Programa varstva potrošnikov za leto 2005,
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za
varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, Ljubljana razpisuje
soﬁnanciranje splošne svetovalne
dejavnosti s področja varstva
potrošnikov ter projektov za
obveščanje in izobraževanje
potrošnikov za obdobje od 1. 6. 2005
do 31. 12. 2005
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega razpisa
ter utemeljeni stro�ki za soﬁnanciranje z
navedbo osnovnih pogojev in meril, po
katerih se izberejo vlagatelji
I. Predmet:
Sklop A – izvajanje splošne svetovalne
dejavnosti.
Sklop B – priprava in izdaja izobraževalne brošure za potrošnike in usmerjeno
obveščanje potrošnikov v zvezi z uvedbo
evra; predmet razpisa so tudi drugi projekti za obveščanje in izobraževanje potrošnikov (izdaja brošur, zloženk...), tudi iz
sredstev za izvajanje splošne svetovalne
dejavnosti (sklop A) ter za pripravo in izdajo izobraževalne brošure za potrošnike in usmerjeno obveščanje potrošnikov
v zvezi z uvedbo evra, če ta ne bodo v
celoti porabljena. Predmet izobraževalne
brošure za potrošnike in usmerjeno obveščanje potrošnikov v zvezi z uvedbo
evra je seznanjanje potrošnikov z uvedbo
evra ter priprava potrošnikov na vrednotenje cen blaga in storitev v evrih. Predmet
drugih projektov je obveščanje in izobraževanje potrošnikov glede uveljavljanja
njihovih pravic v zvezi s stvarno napako,
uveljavljanja pravic iz naslova garancije,
uveljavljanja pravic pri opravljanju storitev,
s poudarkom na uveljavljanju teh pravic v
okviru notranjega trga EU in obveščanju in
izobraževanju potrošnikov o problematiki
kemikalij v vsakodnevnem življenju.
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II. Namen
Namen razpisa je soﬁnanciranje splošne svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov, priprava in izdaja izobraževalne brošure za potrošnike in usmerjeno obveščanje potrošnikov v zvezi z uvedbo evra ter drugi projekti za obveščanje in
izobraževanje potrošnikov.
III. Utemeljeni stroški za soﬁnanciranje
Urad bo soﬁnanciral utemeljene stroške v skladu s Programom varstva potrošnikov za leto 2005.
Sklop A
Vlagatelju, ki bo izvajal splošno svetovalno dejavnost s področja varstva potrošnikov bodo predvidoma priznani naslednji
utemeljeni stroški:
– stroški dela za eno delovno mesto
svetovalca, to je 40 ur tedensko;
– najemnina za poslovne prostore, kolikor jo vlagatelj sam plačuje;
– materialni stroški (stroški pisarniškega materiala, stroški strokovne literature,
računovodske storitve, stroški plačilnega
prometa, koleki, takse);
– obratovalni stroški (energija, komunalne storitve, storitve upravljanja, vzdrževanje prostorov, zavarovanje prostorov),
kolikor jih vlagatelj sam plačuje;
– stroški telefona in poštni stroški, kolikor jih vlagatelj sam plačuje;
– potni stroški svetovalcev, navedenih
v prilogi 4.1, doma in v okviru EU, kolikor
so povezani z njihovim izobraževanjem na
področju varstva potrošnikov;
– stroški izobraževanja svetovalcev,
navedenih v prilogi 4.1, doma in v okviru
EU na področju varstva potrošnikov;
– stroški priprave informacij za spletno stran, stroški vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani potrošniške
organizacije.
Sklop B
Stroški projektov, ki jih priznava urad,
vključujejo:
– avtorski honorarji,
– strokovno delo (po tariﬁ, ki ne presega tarife za znanstveno-raziskovalno
delo, ki jo priznava Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo),
– stroški strokovne recenzije (velja za
vse projekte razen za pripravo in izdajo izobraževalne brošure za potrošnike in
usmerjeno obveščanje potrošnikov v zvezi
z uvedbo evra),
– materialni stroški – priprave in tiskanja publikacij (izobraževalne brošure za
potrošnike v zvezi z uvedbo evra v nakladi 20.000 izvodov, druge brošure oziroma zloženke pa v nakladi 8.000 izvodov),
urejanja spletnih strani, organizacije dogodkov povezanih s projektom, za izobraževalno brošuro za potrošnike v zvezi z
uvedbo evra tudi stroški distribucije.
IV. Pogoji in merila
1.1. Splošni pogoji za oba sklopa (A
in B)
Na razpis se lahko prijavijo potrošniške
organizacije:
– ki so vpisane v register potrošniških
organizacij pri Uradu RS za varstvo potrošnikov,
– ki imajo izpolnjene pogodbene obveznosti do urada,
– ki bodo predložile izpisek iz registra
društev oziroma sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev,

– ki bodo priložile svoje reference.
1.1.1 Posebni pogoji sodelovanja za
posamezen sklop
Sklop A – Splošna svetovalna dejavnost:
– vlagatelj mora razpolagati z ustrezno
velikimi, opremljenimi poslovnimi prostori,
v katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost in ki niso namenjeni bivanju (stanovanje);
– vlagatelj mora imeti za svetovanje na
razpolago telefonsko številko ﬁksne telefonije;
– vlagatelj mora razpolagati z aktivno
elektronsko pošto;
– vlagatelj mora imeti za svetovanje
zaposlenega enega svetovalca, univ. dipl.
prav., za 40 ur tedensko, oziroma dva
svetovalca, od katerih mora imeti zaposlenega enega univ. dipl. prav., za najmanj
20 ur tedensko in enega svetovalca, ki je
lahko strokovnjak z drugega področja, z
vsaj VI. izobrazbeno stopnjo in vsaj dveletnimi izkušnjami na področju svetovanja
potrošnikom;
– vlagatelj mora imeti s svetovalcem
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 40 ur
tedensko; v primeru, da ima zaposlena
dva svetovalca, mora imeti z univ. dipl.
prav. sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali
drugo ustrezno pogodbo za najmanj 20
ur tedensko, z drugim svetovalcem pa pogodbo o zaposlitvi ali drugo ustrezno pogodbo za ne več kot 20 ur tedensko;
– vlagatelj mora izvajati svetovalno dejavnost za vso Slovenijo 40 ur tedensko,
po telefonu, po faksu, po klasični in elektronski pošti ter osebno, od tega tedensko
najmanj 20 ur po telefonu in najmanj 4
ure osebno;
– vlagatelj mora predložiti načrt svetovalne dejavnosti;
– vlagatelj, ki ima svetovalne pisarne
na več lokacijah, lahko vloži vlogo za soﬁnanciranje izvajanja svetovalne dejavnosti
samo na eni lokaciji;
– vlagatelj mora mesečno objavljati
urnik obratovanja v vsaj enem tiskanem
mediju;
– vlagatelj mora priložiti predračun
stroškov izvajanja svetovalne dejavnosti;
– vlagatelj mora prevzeti v reševanje
vse od naročnika odstopljene zadeve potrošnikov, ter o njihovem reševanju naročniku poročati.
Sklop B – Priprava in izdaja izobraževalne brošure za potrošnike in usmerjeno
obveščanje potrošnikov v zvezi z uvedbo
evra ter druge projektne aktivnosti za obveščanje in izobraževanje potrošnikov:
– vlagatelj mora predložiti izpolnjen
razpisni obrazec št. 3 – Podatki o vlagatelju;
– vlagatelj mora predložiti dispozicijo
projekta;
– vsebina in cilji projekta morajo biti
skladni s predmetom javnega razpisa;
– vlagatelj mora razpolagati z ustreznimi kadri za izvedbo projekta;
– vlagatelj mora predložiti predračun
stroškov, iz katerega bo razvidna struktura stroškov;
– vlagatelj mora, razen v primeru priprave in izdaje izobraževalne brošure za
potrošnike in usmerjenega obveščanja potrošnikov v zvezi z uvedbo evra izkazovati, da zagotavlja 20% sredstev iz lastnih
sredstev ali drugih neproﬁtnih virov.
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1.2. Merila:
Sklop A
Merilo
1

Št. točk

Reference vlagatelja

50

1. število let svetovanja s področja varstva potrošnikov (maks. 10 točk)
2. raven delovanja (maks. 10 točk)
3. delo na področju svetovalne dejavnosti (maks. 10 točk)
4. delo na področju projektnih aktivnosti (maks. 10 točk)
5. sodelovanje pri pripravi zakonodaje (maks. 10 točk)
2

Doseganje ciljne javnosti

15

1. prisotnost v nacionalnih in/ali lokalnih medijih (maks. 5 točk)
2. objavljanje obratovalnega časa v medijih (maks. 5 točk)
3. interaktivna spletna stran (maks. 5 točk)
3

Pridobivanje sredstev za delovanje iz drugih
neproﬁtnih virov

10

4

Načrt svetovalne dejavnosti

15

1. strokovne podlage in organizacija dela
5

Sedem ali več ur osebnega svetovanja

10

Skupaj

100

Merilo

Št. točk

Sklop B

1.

Reference vlagatelja

50

1. znanje na področju predlaganega projekta (maks. 20)
2. izkušnje pri vodenju projektov (maks. 10 točk)
3. raven delovanja (maks. 10 točk)
4. sodelovanje pri zakonodaji (maks.10 točk)
2.

Dispozicija projekta

40

1. doseganje ciljnih javnosti (maks. 15 točk)
2. načrtovane aktivnosti, cilji in pričakovani rezultati projekta (maks. 15 točk)
3. strokovne in zakonske podlage za izvedbo projekta (maks. 10 točk)
3.

Sodelovanje z drugimi nvo (maks. 10 točk)

10

Skupaj

100

3. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Višina sredstev, ki so na razpolago za
izvajanje programa varstva potrošnikov je
17,194.158 SIT, od tega za:
– sklop A okvirno 12,000.000 SIT,
– sklop B okvirno 5,194.158 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1929 – Izvajanje programa varstva potrošnikov, konto 412 Transferi neproﬁtnim
organizacijam in ustanovam, proračuna RS
za leto 2005.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena v letu 2005.

5. Način prijave in razpisni rok: vloge morajo biti poslane oziroma dostavljene tako,
da jih bo Ministrstvo za gospodarstvo prejelo najkasneje do 6. 6. 2005 do 9. ure. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku
dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Ovitek mora
biti označen z »Ne odpiraj – Vloga – Javni
razpis za soﬁnanciranje splošne svetovalne
dejavnosti s področja varstva potrošnikov
ter projektov za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov«. Vlagatelj mora obvezno označiti, za kateri sklop javnega razpisa (A, B)
se prijavlja. Če se vlagatelj prijavlja na oba

sklopa razpisa, mora vsako vlogo oddati
v svojem ovitku. Na hrbtni strani mora biti
napisan naslov vlagatelja! Nepravilno označene vloge bodo vrnjene vlagatelju. Nepravočasne, nepravilno označene vloge, vloge,
ki jih vloži neupravičena oseba in vloge,
ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo
izločene vse vloge, ki ne bodo imele izpolnjenih razpisnih obrazcev št. 1 in št. 2. Urad
RS za varstvo potrošnikov si pridržuje pravico preverjati resničnost izjav in skladnost
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prilog vlagateljev k razpisni dokumentaciji z
originali. Če ugotovi, da so izjave neresnične oziroma da priloge vlagateljev k razpisni
dokumentaciji niso skladne z originali, bodo
take vloge izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja vlog: odpiranje vlog bo javno. Strokovna komisija
bo odpirala vloge dne 6. 6. 2005 ob 12.
uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so predložene.
Iz nadaljnjega postopka bodo izločene vse
vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih
obrazcih iz razpisne dokumentacije. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala vlagatelje, katerih vloge
ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili
v določenem roku, se zavržejo. Vlagatelj,
ki v postavljenem roku ne bo na zahtevo
komisije oziroma neposrednega uporabnika
predložil zahtevanih dokumentov, bo izločen
iz nadaljnje obravnave.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
vlagatelji bodo v roku 45 dni od odpiranja
vlog z vročitvijo pisnega sklepa obveščeni o
izidu javnega razpisa.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo v
tajništvu Ministrstva za gospodarstvo, Urada
RS za varstvo potrošnikov, VI. nadstropje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delavnik
med 9. in 12. uro in na spletnem naslovu:
http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html.
Dodatna navodila so na voljo na telefonski številki 01/478-36-18, Marjetka Sternad
Ogorevc.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Št. 5/05
Ob-13901/05
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi s 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije objavljamo obvestilo:
Odvetnik Milenko Sekulić iz Murske Sobote preseli sedež svoje odvetniške pisarne
na novi naslov: Slovenska ulica 42, 9000
Murska Sobota.
Odvetnica Tanja Vivoda Radilovič z
dnem 1. 5. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kotnikova 31,
1000 Ljubljana.
Odvetnica Aleksandra Janežič iz Ljubljane z dnem 9. 5. 2005 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Tavčarjeva ulica 8, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Andrej Jarkovič iz Ljubljane z
dnem 9. 5. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Tavčarjeva
ulica 8, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Gorazd Fišer iz Ljubljane z
dnem 3. 5. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kolodvorska
16 A, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Milan Krstić iz Ljubljane z dnem
3. 5. 2005 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Kolodvorska 16 A,
1000 Ljubljana.
Odvetnik Borut Tiran iz Novega mesta
preseli sedež svoje odvetniške pisarne na
novi naslov: Ulica talcev 2, 8000 Novo mesto.
Odvetnica Tatjana Medic iz Domžal z
dnem 16. 5. 2005 preseli sedež svoje pi-
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sarne na novi naslov: Ulica talcev 2, 8000
Novo mesto.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 611-14/2004
Ob-13681/05
Občina Litija na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
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 Litija za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 19/05),
Lokalnega kulturnega programa, sprejetega
na nadaljevanju 24. redne seje Občinskega
sveta občine Litija dne 25. 4. 2005, Pravilnika in meril o soﬁnanciranju programov
in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija, sprejetih na nadaljevanju
24. redne seje občinskega sveta dne 25. 4.
2005, 7. člena Statuta Občine Litija (Ur. l.
RS, št. 18/04) in sklepa o uvedbi začetku
postopkov za izvedbo javnega razpisa in
javnega poziva št. 611-14/2004 z dne 26. 4.
2005 objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
nastopov kulturnih društev na
preglednih območnih, medobmočnih,
regijskih, državnih in meddržavnih
tekmovanjih, srečanjih in revijah,
soﬁnanciranje izobraževanja kadrov
na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Litija v letu 2005
ter soﬁnanciranje programa delovanja
Pihalnega orkestra Litija
1. Predmet poziva
Predmet poziva je soﬁnanciranje:
a) nastopov kulturnih društev in skupin
na preglednih območnih, medobmočnih, regijskih, državnih in meddržavnih tekmovanjih, srečanjih oziroma revijah po posameznih kulturnih zvrsteh,
b) izobraževanja vodij, mentorjev in
organizatorjev kulturnih dejavnosti v kulturnih društvih v letu 2005 ter
c) programov, nastopov in sodelovanja
Pihalnega orkestra Litija na javnih kulturnih
prireditvah, katerih organizatorji in izvajalci
so druga društva oziroma organizacije.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
a) – da opravljajo dejavnosti s področja
ljubiteljske kulture in da imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo najmanj že eno leto pred objavo tega razpisa,
– da imajo sedež na območju Občine
Litija,
– da organizirajo in izvedejo javno prireditev oziroma se udeležijo pregledne revije
oziroma srečanja izven občine;
b) – da imajo dokazilo o obstoju javnega
interesa s strani posameznega kulturnega
društva ali reprezentativne ZKD za določeno
izobraževanje,
– da imajo dokazilo o tem, da posameznik aktivno deluje ali vodi predmetno kulturno dejavnost v konkretnem kulturnem
društvu;
c) – da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter
organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,

– da je izvedba njihovega programa ali
projekta primerljiva s povprečno kakovostjo
dejavnosti drugih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Osnovna merila za izbor:
a) – vsebinski in časovni obseg prireditve,
– število nastopajočih kulturnih društev
na srečanju oziroma reviji,
– rang prireditve oziroma tekmovanja,
število obiskovalcev…;
b) – število članov kulturnega društva ali
skupine, kjer kandidat deluje,
– kakovostni rang delovanja kulturne dejavnosti,
– dosedanja strokovna usposobljenost
kandidata,
– višina lastnih sredstev pri plačilu stroškov izobraževanja,
c) – vsebina in obseg prireditve.
Ostala merila so navedena in podrobneje
obrazložena v razpisni dokumentaciji.
4. Višina sredstev
Višina sredstev v skladu s sprejetim
Odlokom o proračunu Občine Litija za leto
2005 in Lokalnim programom za kulturo v
letu 2005 v Občini Litija za posamezno področje znaša:
a) – za soﬁnanciranje nastopov kulturnih
društev in skupin na preglednih območnih,
medobmočnih, regijskih, državnih iN meddržavnih tekmovanjih, srečanjih oziroma revijah po posameznih kulturnih zvrsteh do
1,550.000 SIT,
b) za soﬁnanciranje izobraževanja vodij,
mentorjev in organizatorjev kulturnih dejavnosti v kulturnih društvih v letu 2005 do
930.000 SIT,
c) za soﬁnanciranje programov, nastopov
in sodelovanja Pihalnega orkestra Litija na
javnih kulturnih prireditvah, katerih organizatorji in izvajalci so druga društva oziroma
organizacije do 1,550.000 SIT.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2005 se
morajo porabiti v tekočem koledarskem
letu.
6. Rok za oddajo predlogov oziroma prijave: rok za zbiranje oziroma oddajo predlogov je do 1. 11. 2005 oziroma do konca porabe sredstev za ta namen. Prijave
morajo biti oddane na ustreznem obrazcu
in poslane izključno po pošti s priporočeno
pošiljko.
7. Oddaja in dostava predlogov
Naslov za oddajo predlogov je Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Predlogi se oddajo priporočeno na pošti
ali osebno v tajništvu Občine Litija, soba 44,
v zaprti kuverti s pripisom na sprednji strani
»Ne odpiraj – javni poziv 2005 – soﬁnanciranje pod postavko a), b) ali c) iz 1. točke besedila tega poziva«, na hrbtni strani ovojnice
pa morajo predlagatelji napisati svoj naziv in
poštni naslov.
Predlogov, ki ne bodo ustrezno naslovljeni in posredovani s priporočeno poštno
pošiljko, komisija ne bo obravnavala in bodo
neodprti vrnjeni pošiljatelju.
8. Odpiranje predlogov: po pregledu
predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva
pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo
predlog izločen kot nepopolna vloga in se bo
zavrgla s sklepom.
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9. Izid poziva
Predlagatelj bo obveščen o izidu poziva
najkasneje v roku enega meseca po prejemu predloga.
S predlagatelji projektov, ki bodo izbrani
na pozivu, bodo sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
interesenti dvignejo na Občini Litija, Oddelku
za družbene dejavnosti (soba 52 ali 50) ali
na spletnih straneh www.litija.net; dodatne
informacije v zvezi s pozivom pa dobijo na
Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marija Jerič, tel. 01/896-34-38.
Občina Litija
Št. 611-14/2004
Ob-13683/05
Občina Litija, na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02).
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
Litija za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 19/05), Lokalnega kulturnega programa, sprejetega na nadaljevanju 24. redne seje Občinskega sveta
občine Litija dne 25. 4. 2005, 7. člena Statuta
Občine Litija (Ur. l. RS, št. 18/04) objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
projektov za varstvo kulturne in naravne
dediščine ter za nakup nove opreme in
investicij v javno kulturno infrastrukturo
v Občini Litija v letu 2005
1. Predmet poziva: predmet poziva je soﬁnanciranje projektov za varstvo kulturne in
naravne dediščine ter nakupa nove opreme
in investicij v javno kulturno infrastrukturo v
Občini Litija.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: na predmetni poziv se
lahko prijavijo pravne osebe oziroma upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz sprejetega
Lokalnega kulturnega programa Občine Litija za leto 2005, ki se nahaja v prilogi razpisne dokumentacije.
3. Osnovna merila za izbor:
– izkazan javni interes na področju kulture,
– lokalni kulturni spomenik ali druga
ustrezno opredeljena strokovna in umetniška vrednost kulturne in naravne dediščine
predmetnega objekta,
– čim širša dostopnost kulturne dobrine
uporabnikom in čim večjemu številu občanov,
– tradicija in pomen kulturne dobrine za
čim širši kulturni prostor,
– lastni delež in delež drugih neproračunskih sredstev predlagatelja pri kandidaturi.
Ostala merila so navedena v razpisni
dokumentaciji.
4. Višina sredstev
Višina sredstev v skladu s sprejetim
Odlokom o proračunu Občine Litija za leto
2005 in Lokalnim programom za kulturo v
letu 2005 v Občini Litija za posamezno področje znaša:
– za soﬁnanciranje projektov za varstvo
kulturne in naravne dediščine do 13,400.000
SIT,
– za soﬁnanciranje nakupa nove opreme
in investicij v javno kulturno infrastrukturo do
2,000.000 SIT.

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva se morajo porabiti
v letu 2005.
6. Rok za oddajo predlogov oziroma prijave: rok za zbiranje oziroma oddajo predlogov je do 1. 11. 2005 oziroma do konca porabe sredstev za ta namen. Prijave morajo
biti oddane na ustreznem obrazcu, osebno
v tajništvo Občine Litija, ali pa poslane po
pošti izključno s priporočeno pošiljko, v zaprti kuverti in pravilno opremljene.
7. Oddaja in dostava predlogov
Predlogi se lahko oddajo v tajništvu Občine Litija, soba 44/II, v času uradnih ur; naslov za oddajo predlogov po pošti je Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Predlogi se oddajo v zaprti kuverti s pripisom na sprednji strani »Ne odpiraj – javni
poziv kultura 2005 – a) varstvo kulturne in
naravne dediščine, ali – b) nakup nove opreme in investicij v javno kulturno infrastrukturo; na hrbtni strani ovojnice morajo predlagatelji napisati svoj naziv in poštni naslov.
Predlogov, ki ne bodo ustrezno naslovljeni in posredovani, komisija ne bo obravnavala in bodo neodprti vrnjeni pošiljatelju.
8. Odpiranje predlogov: odpiranje ne bo
javno. Po pregledu predlogov bo komisija
predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8
dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji
tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot
nepopolna vloga.
9. Izid poziva: predlagatelj bo obveščen
o izidu poziva najkasneje v roku enega meseca po prejemu predloga.
S predlagatelji projektov, ki bodo izbrani
na javnem pozivu, bodo sklenjene pogodbe
o soﬁnanciranju.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
interesenti dvignejo na Občini Litija, Oddelku
za družbene dejavnosti (soba 52 ali 51) ali
na spletnih straneh www.litija.net; dodatne
informacije v zvezi s pozivom pa dobijo na
Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marija Jerič, tel. 01/896-34-38.
Občina Litija
Ob-13740/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 97/03), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02) ter
Odlokom o proračunu Občine Trebnje za
leto 2005 (Uradni list RS, št. 21/05), Občina
Trebnje objavlja
javni poziv
zbiranja vlog za soﬁnanciranje stroškov
dela na področju kulture v letu 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 zbiranje vlog za soﬁnanciranje stroškov dela na področju kulture za
leto 2005.
3. Pomen izrazov: stroški dela vključujejo stroške v zvezi z opravljanjem dela na kulturnem področju v Občini Trebnje, in sicer:
strokovno organizacijska pomoč kulturnim
društvom, organizacija kulturnih izobraževalnih oblik za društva, strokovna pomoč
in priprava medobčinskih, regijskih državnih
in mednarodnih kulturnih prireditev oziroma
projektov, strokovna pomoč pri pripravi lo-
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kalnih kulturnih programov in druge naloge
s področja kulture.
4. Na javni poziv se lahko prijavijo zveze,
skladi, društva in ustanove s področja kulture v Občini Trebnje.
5. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine
Trebnje,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih
dejavnosti najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne
(oprema in pripomočki za delo), prostorske
in organizacijske možnosti za uresničitev
predmeta javnega poziva,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, v kolikor so prejeli
sredstva iz proračuna Občine Trebnje,
– da bodo pridobljena sredstva za namen, kot določa javni poziv, porabili v letu
2005,
– stroške, ki jih bo navedel izvajalec v
vlogi, ne bo ponovno prijavil na programskem javnem razpisu.
Izpolnjevanje pogojev prejetih vlog ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga imenuje
županja.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije poziva.
Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Za prepozno se šteje vloga, ki na Občino Trebnje
ni prispela do vključno 20. 6. 2005 do 11.
ure. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je
prispela po dnevu, če se je javni poziv zaključil zaradi porabe sredstev. Na podlagi
ugotovitev o prepoznih in nepopolnih vlogah
kljub pozivu k dopolnitvi ter o vlogah, ki jih
niso vložile upravičene osebe, bo županja
izdala sklep o zavržbi takih vlog.
6. Kriteriji za dodelitev sredstev
Pri ocenjevanje prispelih vlog se bodo
upoštevali sledeči kriteriji:
a) predlagatelj s svojim delovanjem pomembno prispeva k razširjanju dostopnosti
kulturnih vrednot in k razvoju kulturne dejavnosti na območju Občine Trebnje;
b) predlagatelj je bil s svojim delom na
področju kulture deležen ugodnega odmeva
za svoje programe/projekte;
c) realna ocena stroškov.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
ki so zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2005 in so namenjena za predmet tega javnega poziva znaša 4,000.000
SIT.
8. Rok za porabo sredstev: Občina Trebnje bo z izbranim izvajalcem sklenila pogodbo o soﬁnanciranju. Sklenitev in izvedba
pogodb bosta potekali v skladu z določili
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2005 in veljavno zakonodajo. Dodeljena
sredstva za leto 2005 morajo biti porabljena
v letu 2005.
9. Rok poziva in način predložitve prijave: poziv se prične 20. 5. 2005 in zaključi s
porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 20. 6. 2005 do 11. ure. Vloge,
prispele na javni poziv, se bodo obravnavale
po času prispetja. Prijavitelji lahko oddajo
prijavo osebno ali po pošti na naslov Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
10. Vsebina prijave na poziv
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva.
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Vloga z vso potrebno dokumentacijo
mora biti poslana v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani »Ne odpiraj – Prijava JP kultura 2005: stroški dela«. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba prijavitelja:
naziv in naslov (sedež).
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih Občine Trebnje ali ne
bodo ustrezale pogojem poziva, ne bodo
obravnavane in bodo vrnjene prijaviteljem.
Prijav, oddanih po razdelitvi sredstev oziroma po roku za oddajo, komisija ne bo
upoštevala.
11. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu
poziva: pristojni uslužbenec bo odprl vse
prispele vloge. Občina bo predlagatelje o
izidu obravnave vloge obvestila najkasneje
v enem mesecu po obravnavi na strokovni
komisiji. Občina bo izbrala vloge po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa.
12. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Dokumentacija poziva (besedilo poziva,
prijavne obrazce) lahko predlagatelji v pozivnem roku dvignejo na Občini Trebnje pri Branki Marolt, soba št. 26, v času uradnih ur.
Občina je dolžna na pisno zahtevo v
času pozivnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
13. Kontaktna oseba za dajanje informacij: Branka Marolt, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-31.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji poziva.
Občina Trebnje
Ob-13680/05
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314
Braslovče, objavlja na podlagi sklepa 16.
redne seje Občinskega sveta občine Braslovče o prodaji nepremičnine in v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče
parc. št. 143/6, v izmeri 1685 m2, vpisana
v vl. št. 183 k.o. Šmatevž. Nepremičnina
se odprodaja v celoti po sistemu videno
– kupljeno.
3. Izklicna cena je 4,000.000 SIT. Vse
stroške, vključno z davkom, plača kupec.
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati:
– podatke o ponudniku:
a) 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,
b) 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,
c) pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa in podpisnika pogodbe,
– ponujeno ceno, ki mora biti enaka ali
višja od izklicne,
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– dokazilo o plačani varščini v višini
400.000 SIT.
Pogodba mora biti sklenjena v roku 20
delovnih dni po opravljenem odpiranju ponudb.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
po podpisu pogodbe na transakcijski račun
št. 01351 – 0100004434. 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.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupne pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od
nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in
zapade v korist Občine Braslovče.
6. Varščina: ponudnik je dolžan plačati
varščino v višini 400.000 SIT na transakcijski račun št. 01351 – 0100004434.
7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo v zaprti
ovojnici predložene najkasneje do 8. junija
2005 do 15. ure na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Šmatevž«.
8. Mesto in čas javnega odpiranja ponudb: Občina Braslovče, Braslovče 22,
3314 Braslovče, sejna soba, dne 8. junija
2005 ob 15.30. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občine Braslovče. Pred
začetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
9. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
10. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo nepremičnine
lahko dobite na tel. 03/703-84-04 med 9.
in 11. uro.
11. Ustavitev postopka: komisija lahko
do sklenitve pogodbe postopek javne ponudbe ustavi.
Občina Braslovče
Ob-13796/05
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) ter Sklepa Sveta MO Velenje
o prodaji nepremičnine (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 2/05) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je grad Turn s pripadajočim zemljiščem v Velenju na parcelni
številki 849/5 v k.o. Škale, vložek št. 493,
skupne površine 2.316 m2, od tega stavba
v tlorisni izmeri 850 m2 in dvorišče v izmeri
1.466 m2 površine. Grad je podkleten, ima
pritličje, nadstropje in osvetljeno podstrešje.
Grad je obdan z gozdom. V neposredni
okolici so športni in rekreacijski objekti (konjeništvo, golf, tenis, rekreacijsko območje
Jezero).
Območje gradu Turn obravnava Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
planske celote 02 (PUP 02) in spada v območje urejanja 07J (Odlok objavljen v Uradnem glasilu Mo Velenje 16/88, dopolnjen

v Uradnem vestniku MoV št. 9/93, 1/02 in
6/04). V PUP-u so opredeljeni dovoljeni posegi na stavbah in v prostoru. Objekt spada
med objekte kulturne dediščine, za katere
izdaja smernice in mnenja Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine RS. Znani začetki gradu segajo v sredino 13. stoletja.
Grad mora po sanaciji in revitalizaciji
postati objekt javnega značaja, v katerem
naj bi se izvajale hotelsko – gostinska ali
rekreacijsko – turistična ali kulturno –izobraževalna dejavnost. Upoštevane bodo še
druge ponujene dejavnosti, o katerih bo odločala Komisija za razpolaganje s stvarnim
premoženjem Mestne občine Velenje.
Ponudniki lahko ponudijo kupnino v SIT
ali v EUR. Izklicna cena je 75,500.000 SIT
oziroma 315.071 EUR (po srednjem tečaju
Banke Slovenija na dan 14. 5. 2005).
II. Pogoji prodaje
1. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
2. Kupec plača davek na promet nepremičnin in nosi stroške vpisa v zemljiško
knjigo.
3. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade varščina v
korist prodajalca.
4. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavitvi računa.
5. Nepremična je prosta vseh bremen.
III. Pogoji za udeležbo na razpisu
Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo s priporočeno pošiljko ali oddajo v zaprti ovojnici
tako, da bodo prispele najkasneje do 4. 7.
2005, do 12. ure na naslov: Mestna občine
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb – Prodaja grada Turn«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Ponudbi je potrebno predložiti:
1. Ime/naziv kupca, njegov točen naslov
in ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izklicne cene nepremičnine;
2. Navedbo dejavnosti, ki se bo izvajala v
gradu (kratka predstavitev dejavnosti);
3. Navedbo roka, do katerega bo potencialni ponudnik pričel z obratovanjem objekta (okvirni terminski plan);
4. Potrdilo o plačilu varščine v višini
3,000.000 SIT oziroma 12.519 EUR (po srednjem tečaju Banke Slovenija na dan 14. 5.
2005) na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim
sklicem na št. 28 76333-7200994-22151105;
IBAN: SI56013330100018411, SWIFT:
BSLJSI2X. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo
vračunal v ceno nepremičnine;
5. Za ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta;
6. Za pravne osebe overjen izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
90 dni;
7. Kopijo davčne številke, matično številko in telefonsko številko.
Prepozno predložene ponudbe komisija
ne bo odprla.
IV. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb je javno in bo v sejni sobi št. 28 Mestne občine Velenje, dne
11. 7. 2005, ob 12. uri. Predstavniki ponud-

50 / 20. 5. 2005 /

3795

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

nikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
Zapisnik o odpiranju ponudb bo ponudnikom
poslan v 8 dneh od dneva javnega odpiranja
ponudb.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje in
vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30
dni po odpiranju ponudb.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene cene nepremičnine. V primeru enakih ponudbenih cen bo
izbran tisti ponudnik, ki bo v prijavi na razpis ponudil krajši rok pričetka obratovanja
objekta. Za preračun kupnine iz EUR v SIT
se uporabi srednji tečaj Banke Slovenija na
dan odpiranja ponudb.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
V. Informacije
Podatke o gradu Turn najdete na spletnih
straneh Mestne občine Velenje na naslovu:
http://turn.velenje.si, od 1. 6. 2005 naprej.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni
občini Velenje pri Ani Kladnik od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na GSM
00386 (0) 51-325-680.
Mestna občina Velenje

8. parc. št. 254, njiva, v izmeri 3.384 m2,
k.o. Suha,
9. parc. št. 252, njiva, v izmeri 2.395 m2,
k.o. Suha,
10. parc. št. 251, njiva, v izmeri 4.057 m2,
k.o. Suha,
11. parc. št. 243, njiva, v izmeri 2.478 m2,
k.o. Suha,
12. parc. št. 245/1, njiva, v izmeri
7.220 m2, k.o. Suha,
13. parc. št. 245/2, njiva, v izmeri
3.698 m2, k.o. Suha,
14. parc. št. 245/3, travnik, v izmeri
781 m2, k.o. Suha,
15. parc. št. 246, gozd, v izmeri 3.038 m2,
k.o. Suha,
16. parc. št. 215/2, gozd, v izmeri
2.000 m2, njiva, v izmeri 2.715 m2, njiva, v
izmeri 5.269 m2, k.o. Suha,
17. parc. št. 200, njiva, v izmeri 7.805 m2,
k.o. Suha,
18. parc. št. 202, gozd, v izmeri 1.654 m2,
k.o. Suha,
19. parc. št. 203, njiva, v izmeri 2.349 m2,
k.o. Suha,
20. parc. št. 213, gozd, v izmeri 6.010 m2,
k.o. Suha,
21. parc. št. 245/4, njiva, v izmeri
3.447 m2, k.o. Suha.
Zemljišča se nahajajo v ureditvenem območju TRA PD 02 in 03 in so v veljavnem
prostorskem planu opredeljena kot območje
proizvodnih dejavnosti – druga proizvodna
območja.
II. Izklicna cena za kvadratni meter zemljišča je sestavljena iz cene zemljišča in
stroškov komunalnega opremljanja zemljišč
tega območja in znaša 13.200 SIT, kar je
osnova za obračun DDV.
III. Pogoji za prijavo na razpis:
na razpis se lahko prijavijo domače in
tuje pravne in ﬁzične osebe, ki opravljajo
registrirano dejavnost (poslovni subjekti),
posamezni poslovni subjekt mora po realizaciji investicije odpreti najmanj 5 novih
delovnih mest na območju IC Trata.
IV. Ponudniki podajo ponudbo za nakup
(pridobitev) potrebne površine zemljišča
tega območja, ki ga opredelijo v kvadratnih
metrih in zaželeno lego opredelijo z navedbo ene ali več zgoraj navedenih parcel, ki
tvorijo funkcionalno zaokroženo območje.
Vsi uspeli ponudniki in Občina Škofja
Loka bodo kot pogodbene stranke sklenili
komasacijsko pogodbo.
Uspeli ponudnik se je v urbanistični pogodbi dolžan obvezati, da bo sorazmerni del
od velikosti svojega zemljišča, po komasacijski pogodbi opredeljen za javne površine,
neodplačno prepustil javni rabi (javno cestno omrežje, javne površine in objekti javne
infrastrukture).
V. Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku:
– naziv/ﬁrmo ponudnika,
– sedež,
– identiﬁkacijsko številko za DDV,
– matično številko,
– pooblaščena oseba ponudnika za
podpis pogodbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v
zvezi s ponudbo,
– številko transakcijskega računa ter
naziv in naslov banke za vračilo vplačane
varščine;
b) navedba površine in želene lege nepremičnin, ki tvorijo funkcionalno zaokroženo območje, za katere je podana ponudba;

Št. 36007-0001/2005
Ob-13767/05
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, na podlagi 5. in 6. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), Odloka o
proračunu Občine Škofja Loka za leto 2005
(Uradni list RS, št. 18/2005) in 18. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št, 37/95 in 47/98) objavlja
javno zbiranje ponudb
za odkup trisobnega stanovanja
1. Naročnik: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
2. Predmet javnega razpisa: odkup praznega trisobnega stanovanja, brez bremen,
na območju mesta Škofja Loka.
3. Kdo lahko sodeluje v postopku javnega razpisa: v postopku lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe, ki so lastniki trisobnega
stanovanja na območju mesta Škofja Loka
in ki imajo poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti do Občine Škofja Loka.
4. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj
– Ponudba za stanovanje« na vložišče Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, ali jih na isti
naslov pošljejo po pošti.
5. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) podatke o ponudniku:
– naziv pravne osebe, samostojnega
podjetnika oziroma ime in priimek ﬁzične
osebe,
– sedež oziroma naslov,
– davčno številko,
– matično številko oziroma EMŠO,
– številko transakcijskega računa ter naziv in naslov banke;
b) podatke o stanovanju, za katero je podana ponudba za odkup:
– lega,

– površina,
– leto izgradnje,
– leto prenove,
– priključki v stanovanju,
– druge lastnosti;
c) cena;
d) priloge:
– ponudbi je treba priložiti dokazilo o
lastništvu stanovanja – originalni zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 15 dni
od datuma oddaje ponudbe. V primeru, da
stanovanje še ni vpisano v zemljiško knjigo,
je treba priložiti overjene fotokopije verige
pridobitnih listin.
6. Datum, do kdaj je treba predložiti ponudbo: 8. 6. 2005, do 16. ure.
7. Datum in čas odpiranja ponudb: pravočasne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, imenovana s strani župana Občine
Škofja Loka, dne 9. 6. 2005.
8. Kriteriji za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe:
– konkurenčnost cen,
– ustreznost stanovanja po tehničnih zahtevah,
– lokacijska ustreznost.
9. Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba najkasneje v 30 dneh
po odpiranju ponudb. Rok plačila kupnine je
60 dni po overitvi prodajalčevega podpisa
na pogodbi.
10. Vse stroške v zvezi s kupoprodajno
pogodbo do vpisa v zemljiško knjigo nosi
prodajalec, stroške vpisa v zemljiško knjigo
nosi kupec.
11. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb ne zavezuje naročnika, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa.
12. Občina Škofja Loka si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja
ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli
ustavi.
13. Vse informacije o javnem zbiranju ponudb je možno dobiti na tel. 04/51-12-307,
Vesna Kovačević.
Občina Škofja Loka
Št. 366-63/2004
Ob-13950/05
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, na podlagi 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 18.
člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 37/95 in 47/98), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v območju industrijske cone
Trata
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine – nezazidana stavbna zemljišča:
1. parc. št. 191/1, njiva, v izmeri
10.350 m2, k.o. Godešič,
2. parc. št. 191/2, njiva, v izmeri 1.727 m2,
k.o. Godešič,
3. parc. št. 191/3, dvorišče, v izmeri
1.763 m2, k.o. Godešič,
4. parc. št. 188/1, njiva, v izmeri 6.463 m2,
k.o. Godešič,
5. del parc. št. 157, njiva, v izmeri
6.422 m2 in gozd v izmeri 750 m2, k.o. Godešič,
6. parc. št. 250/1, njiva, v izmeri
16.350 m2, k.o. Suha,
7. parc. št. 250/4, travnik, v izmeri
1.655 m2, k.o. Suha,
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c) ponujena cena za m2, ki ne sme biti nižja
od izklicne cene po II. točki tega razpisa;
d) predlog projektne zasnove lokacijskega
načrta;
e) podpisan predlog urbanistične pogodbe;
f) terminski plan za realizacijo lokacijskega
načrta;
g) investicijski program z vpisom učinka
investicije (število delovnih mest, predvidena
dodana vrednost na zaposlenega, uporaba in
spoštovanje standarda ISO 14000);
h) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
Ponudbi je potrebno priložiti: fotokopijo
izpiska iz sodnega registra (pravne osebe)
oziroma priglasitvenega lista (samostojni podjetniki), ki ne sme biti starejše od treh mesecev
od datuma ponudbe.
VI. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v dveh ločenih zaprtih kuvertah z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine IC Trata«, pri čemer je na eni kuverti oznaka »ORIGINAL«, na drugi pa »DUPLIKAT«.
Kuverti ponudniki hkrati vložijo na vložišče Občine Škofja Loka, Mestni trg 15 ali pošljejo po
pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni
trg 15, 4220 Škofja Loka. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj naziv ter sedež.
VII. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele na vložišče Občine Škofja
Loka, Mestni trg 15, najkasneje do 30. 6. 2005
do 15. ure.
VIII. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki
dolžni položiti tudi varščino, kot garancijo za
resnost ponudbe. Varščina za posamezno ponudbo znaša 10% od njene vrednosti, glede
na izklicno ceno za m2. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na podračun Občine Škofja
Loka št. 01322-0100007116, ki se vodi pri UJP
Kranj, sklic: 18 76228-7221002-46606204, s
pripisom »varščina – za javno zbiranje ponudb«. Plačana varščina bo izbranim ponudnikom brezobrestno vračunana v ceno, drugim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni
od dneva odpiranja ponudb.
IX. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno-kupljeno.
X. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje župan
Občine Škofja Loka.
XI. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija upoštevala naslednje kriterije:
a) ponujena kupnina 70%. Komisija bo ponujeno kupnino ocenjevala v sorazmerju z
izklicno ceno po naslednji lestvici:
Lestvica: ponujena cena = izklicna cena
– 10 točk,
1% do 3% nad izklicno ceno – 20 točk,
4% do 6% nad izklicno ceno – 35 točk,
7% do 9% nad izklicno ceno – 55 točk,
10% nad izklicno ceno – 70 točk,
11% in vsak % nad 11 nad izklicno ceno
– se točkuje z dodatnima 2 točkama;
b) osnutek lokacijskega načrta s prikazanim faktorjem izrabe gradbene parcele (razmerje med bruto tlorisno površino objekta
in celotno površino gradbene parcele) 15%.
Ponudba z najustreznejšim osnutkom lokacijskega načrta bo ocenjena s 15 točkami,
vsaka naslednja s 3 točkami manj (negativnih
točk ni);
c) investicijski program 15%. Komisija bo
vrednotila navedbe ponudnika v sklopu besedila, v katerem ponudnik opredeli predvideno številom novih delovnih mest (nad pet)
po zaključku investicije, predvidena dodana
vrednost na zaposlenega, uporaba in spoštovanje standarda ISO 14000 in najkrajši rok
realizacije investicije po sprejetju občinskega
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lokacijskega načrta. Najugodnejša ponudba
bo ocenjena s 15 točkami, vsaka naslednja s
3 točkami manj (negativnih točk ni).
Kot najugodnejša se bo štela ponudba z
najvišjim seštevkom zbranih točk.
Ocenjevanje ponudb se izvede samo v
primeru večjega povpraševanja, kot je razpoložljivih zemljišč in interes večih ponudnikov za
isto parcelo oziroma isto območje.
XII. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila. V primeru, da ne pride do
podpisa pogodbe iz razlogov na strani kupca,
naročnik obdrži položeno varščino. Plačilo celotne kupnine ob podpisu pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Lastništvo na prodanih
nepremičninah preide na kupce po plačilu celotne kupnine.
XIII. Stroške overitve prodajne pogodbe
pri notarju oziroma notarskega zapisa, DDV
ter druge stroške zemljiškoknjižnega prenosa
nosi kupec. Zemljiškoknjižni prenos lastninske
pravice na nepremičninah se opravi po plačilu
celotne kupnine.
XIV. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za posamezno nepremičnino, ki je
predmet tega razpisa.
XV. Občina Škofja Loka si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe za katerokoli od
nepremičnin, ki so predmet tega razpisa, kadarkoli ustavi.
XVI. Ponudbeni katalog je ponudnikom na
voljo na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni
trg 15. Katalog ponudniki dvignejo brezplačno
ali ga zahtevajo, da se jim pošlje po pošti.
XVII. Informacije o javnem zbiranju ponudb ponudniki lahko zahtevajo pisno na naslov občine ali po e-pošti: bostjan.cuznar@skofjaloka.si.
Občina Škofja Loka
Ob-13753/05
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 78/
2004 z dne 12. 5. 2005, objavlja
prvo prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
Prodaja se nepremičnina – stanovanjska
hiša z zemljiščem na lokaciji Dolenje Selce
6, Dobrnič, k.o. Knežja vas, z.k. vl. št. 1741,
parc. št. 203/3, v izmerah: dvorišče 242 m2,
stanovanjska stavba 81 m2.
Najnižja ponujena cena znaša 1,400.000
SIT.
Premoženje bo prodano najugodnejšemu
ponudniku na način javnega zbiranja ponudb.
Na naroku za odpiranje ponudb bo možno zviševanje cene, pri čemer bodo imeli možnost
zviševati ceno le ponudniki, ki bodo pravočasno vplačali varščino in pravilno in pravočasno
poslali ponudbo.
Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo,
ki mora vsebovati naziv kupca, njegov točen
naslov, ponujeni znesek in ponudba mora biti
podpisana s strani pooblaščene osebe za zastopanje.
Na zaprti ovojnici mora biti oznaka »ne odpiraj – javno zbiranje ponudb«.
Ponudba mora prispeti na naslov: Melita
Butara – stečajna upraviteljica, Fintim d.o.o.
Ljubljana, Parmova 51.
Ponudbi mora biti priložen sklep o registraciji družbe, če je ponudnik družba, oziroma
kopija osebne izkaznice, če je ponudnik ﬁzična oseba, ter notarsko overjena izjava, da ni
oseba iz 153. člena ZPPSL.

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
prispele do vključno 9. 6. 2002 do 12. ure.
Ponudniki morajo plačati varščino v višini
10% od izklicne cene, ki se vplača na TR stečajnega dolžnika št. 27000-0000026659 pri
Factor banki d.d. Ljubljana in predložiti dokazilo o vplačilu varščine najkasneje na naroku
za odpiranje ponudb.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevanih sestavin oziroma podatkov oziroma bodo
nepravočasne, se ne bodo upoštevale, morebitna vplačana varščina pa se bo ponudniku
vrnila.
Neuspelim ponudnikom se varščina vrne
v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb in se
ne obrestuje.
Nepremičnina se prodaja na način »videno kupljeno«, prodajalec pa ne odgovarja za
stvarne in pravne napake.
V prodajno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, stroški prenosa lastninske
pravice nosi kupec in ravno tako kupec uredi
vpise v zemljiško knjigo.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni prejemu obvestila o izbiri, kupnino pa v celoti plačati v 30 dneh po
sklenitvi prodajne pogodbe.
Lastninska pravica preide na kupca z
dnem plačila celotne kupnine.
Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 5.
2005 ob 12. uri v prostorih Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana v
sobi 320.
Za vse informacije in dogovore glede ogleda nepremičnine kličite na tel. 01/436-00-00
med 9. in 13. uro dopoldne od ponedeljka
do četrtka.
Klub Netopir Peter Mujič s.p. v stečaju
Ob-13903/05
Čevljarsko storitveno podjetje d.o.o., v stečaju, Gabrsko 11A, Trbovlje, na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. St 226/2002 z dne 4. 5. 2005
objavlja prodajo 31.336 navadnih delnic družbe Peko d.d. Tržič v kompletu z zbiranjem ponudb in prodajo najugodnejšemu ponudniku
za najnižjo ceno 4,387.040 SIT neto.
Pogoji sodelovanja:
Pisne ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici v 15 dneh po objavi na naslov: ČSP
d.o.o., v stečaju, Gabrsko 11A, 1420 Trbovlje,
s pripisom: Ne odpiraj – ponudba!
Ponudbe morajo vsebovati naziv kupca in
njegov točen naslov, davčno številko, EMŠO
oziroma matično številko, ponujeni znesek in
podpis odgovorne osebe.
Ponudnik mora pred iztekom roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% od
predlagane cene na transakcijski račun prodajalca št.: 06000-0930573485. Varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim
pa brez obresti vrne v 8 dneh po izbiri.
Izbira se opravi v 8 dneh od dneva poteka
te objave. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo o nakupu v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti v 30
dneh po sklenitvi pogodbe na račun stečajnega dolžnika, v nasprotnem se vplačana varščina zadrži kot skesnina. Prenos lastništva
v delniški knjigi se opravi po plačilu kupnine
v celoti. Vse stroške, davčne in druge dajatve
plača kupec.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom. Informacije o prodaji pri stečajni upraviteljici na tel.
041/324-664 ali 01/434-95-40.
ČSP d.o.o., v stečaju
Stečajna upraviteljica Vida Gaberc
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Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-13685/05
Zeleni Slovenije, Komenskega 11, 1000
Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo prihodkov in
odhodkov
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2004

1. PRIHODKI
1.1.

saldo na TRR 31. 12. 2003

1,451.345,24

1.2.

prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

6,984.981,40

1.3.

obresti

1.4.

prispevki zasebnikov,pravnih in ﬁzičnih oseb

1.5.

prihodki od premoženja

1.6.

članarina

1.7.

darila in volila

1.8.

dobiček od dohodka podjetja
SKUPAJ

6.790,62
1,741.446,68
335.000,00

10,519.563,94

2. ODHODKI
2.1.

pisarniški material, drobni inventar

2.2.

časopisi, revije,rač.programi..

2.3.

najemnina za poslovne prostore

2.4.

vzdrževanje poslovnih prostorov

2.5.

vzdrževanje delovnih sredstev in opreme

2.6.

poštne storitve, telefon, fax

452.790,35

2.7.

bančne storitve, stroški plačilnega prometa

301.979,47

2.8.

zavarovanje

2.9.

propagandni in promocijski material

2.10.

oglasi, objave

2.11.

brutto plače

2.12.

stroški prevoza v službo

2.13.

prehrana

99.880

2.14.

reprezentanca

30.800

2.15.

študentski servis

2.16.

blagajna, potni stroški, kilometrina, dnevnice

2.17.

stroški sej

2.18.

odvetniške usluge

2.19.

avtorski honorarji, pogodbeno delo

2.20.

osnovna sredstva

280.000,00

2.21.

dotacije drugim

531.330,59

2.22.

stroški za volilno kampanjo

2.23.

stroritve drugih

2.24.

članarine

2.25.

posojila
SKUPAJ

261.605,55
22.660,00
1,702.894,45

734.680,83

740.584,8
1,911.236,73
150.575
39.996,63

1,862.726,94
607.262,55
8.405,1
9,739.408,99
Zeleni Slovenije
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-8/2005-1532
Ob-13817/05
Z dnem 20. 4. 2005 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti
Kranj izbrišejo Pravila o organiziranosti
in delovanju Sindikata vaterpolistov Slovenije, Krožna ulica 2, Kranj, vpisana pod
zap. št. 140.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-1/2002-511
Ob-13686/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je na
podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99 in 37/04) in na podlagi priglasitve koncentracije družb Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva 28, Laško in Pivovarna
Union d.d., Pivovarniška ulica 2, Ljubljana,
izdal odločbo z naslednjim izrekom:
Urad priglašeni koncentraciji družb Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva 28, Laško
in Pivovarna Union d.d., Pivovarniška ulica
2, Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je
skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-13494/05
V skladu z določili 516. člena Zakona
o gospodarskih družbah upravi družbe
KD Holding, ﬁnančne družbe d.d., Celovška
cesta 206, Ljubljana in družbe KD Group,
ﬁnančne družbe d.d., Celovška cesta 206,
Ljubljana, obveščata, da sta Okrožnemu
sodišču v Ljubljani dne 13. maja 2005 predložili notarski odpravek Pogodbe o pripojitvi
prevzete družbe KD Group d.d. k prevzemni
družbi KD Holding d.d. Pogodbo o pripojitvi je pred tem pregledal skupni pripojitveni
revizor PriceWaterhouseCoopers d.o.o. in
nadzorna sveta obeh družb.
Nadalje upravi obveščata delničarje, da
so na sedežu obeh navedenih družb vsak
delovnik, od 9. do 15. ure, dostopne vse listine iz drugega odstavka 516. člena Zakona
o gospodarskih družbah: pogodba o pripojitvi, letna poročila obeh navedenih družb
za zadnja tri poslovna leta, poročilo uprav
obeh navedenih družb o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve in poročili nadzornih
svetov obeh navedenih družb o pregledu
pripojitve.
Družbi bosta vsakemu delničarju na njegovo zahtevo naslednji dan brezplačno dali
prepis navedenih listin.
Vse listine bodo predložene tudi na zasedanju skupščin, upravi pa bosta delničarjem dali informacije iz petega in šestega
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odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Sklica obeh skupščin, ki bosta med drugim odločali o predlogu sklepa o pripojitvi
družbe KD Group d.d. k družbi KD Holding
d.d., bosta objavljena v skladu z zakonom v
časopisu Dnevnik, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. na SEOnet-u in na spletnih straneh www.kd-group.si.
KD Holding d.d.
uprava
KD Group d.d.
uprava
Ob-13710/05
V skladu z določili 516. člena Zakona
o gospodarskih družbah upravi družbe KD
Holding, ﬁnančne družbe d.d., Celovška
cesta 206, Ljubljana in družbe KD Group,
ﬁnančne družbe d.d., Celovška cesta 206,
Ljubljana, obveščata, da sta Okrožnemu
sodišču v Ljubljani dne 12. maja 2005 predložili notarski odpravek Pogodbe o pripojitvi
prevzete družbe KD Group d.d., k prevzemni družbi KD Holding d.d., Pogodbo o pripojitvi je pred tem pregledal skupni pripojitveni
revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o., in
nadzorna sveta obeh družb.
Nadalje upravi obveščata delničarje, da
so na sedežu obeh navedenih družb vsak
delovnik od 9. do 15. ure dostopne vse listine iz drugega odstavka 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah: pogodba o pripojitvi,
letna poročila obeh navedenih družb za zadnja tri poslovna leta, poročilo uprav obeh
navedenih družb o pripojitvi, poročilo o reviziji
pripojitve in poročili nadzornih svetov obeh
navedenih družb o pregledu pripojitve.
Družbi bosta vsakemu delničarju na njegovo zahtevo naslednji dan brezplačno dali
prepis navedenih listin.
Vse listine bodo predložene tudi na zasedanju skupščin, upravi pa bosta delničarjem dali informacije iz petega in šestega
odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Sklica obeh skupščin, ki bosta med drugim odločali o predlogu sklepa o pripojitvi
družbe KD Group d.d. k družbi KD Holding
d.d., bosta objavljena v skladu z zakonom v
časopisu Dnevnik, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., na SEOnet-u in na spletnih straneh www.kd-group.si.
KD Holding d.d.
uprava
KD Group d.d.
uprava
Ob-13728/05

Na podlagi določil 516. in 528. člena
Zakona o gospodarskih družbah družba
Varnost Maribor d.d., Maribor, Kraljeviča
Marka ulica 5, kot prevzemna družba in
družba Varnost Priva družba za storitve,
trgovino in proizvodnjo d.o.o., Maribor,
Kraljeviča Marka ulica 5, kot prevzeta
družba, objavljata obvestilo, da je bil registrskemu sodišču v Mariboru predložen
predlog pogodbe o pripojitvi prevzete
družbe Varnost Priva družba za storitve,
trgovino in proizvodnjo d.o.o., Maribor,
Kraljeviča Marka ulica 5 k prevzemni
družbi Varnost Maribor d.d., z dne 12. 5.
2005, ki jo je pred tem na svoji seji dne
12. 5. 2005 pregledal tudi nadzorni svet
prevzemne družbe. Prevzeta družba
nima nadzornega sveta.

O sprejemu sklepa o soglasju k
pripojitvi bo odločal edini družbenik
prevzete družbe po izpolnitvi obveznosti
in izteku rokov iz 516. člena Zakona o
gospodarskih družbah. Vsi delničarji
prevzemne družbe imajo v roku enega
meseca od objave tega obvestila celotno gradivo, ki je določeno v drugem
ostavku 516. člena v povezavi s četrtim
odstavkom 528. člena, na vpogled na
sedežu družbe prevzemnice vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Prevzemna družba je edina in
stoodstotna družbenica prevzete družbe.
Uprava prevzemne družbe ne zahteva,
da bi o soglasju za pripojitev odločala
skupščina prevzemne družbe. V kolikor
bodo delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega
kapitala prevzemne družbe, v roku enega meseca od dneva te objave oziroma
do dneva sprejema sklepa o soglasju
družbenika prevzete družbe o pripojitvi
to zahtevali, bo o soglasju za pripojitev
na naslednji seji odločala tudi skupščina
prevzemne družbe.

Varnost Maribor d.d.
Varnost Priva Maribor d.o.o.

Ob-13729/05
Na podlagi določil 516. in 528. člena Zakona o gospodarskih družbah družba Varnost Maribor d.d., Maribor, Kraljeviča Marka
ulica 5, kot prevzemna družba in družba
Preﬁs, prevozi in varovanje d.o.o., Kroška
18, Bakovci, Murska Sobota, kot prevzeta
družba, objavljata obvestilo, da je bil registrskemu sodišču v Mariboru ter registrskemu
sodišču v Murski Soboti, predložen predlog
pogodbe o pripojitvi prevzete družbe Preﬁs, prevozi in varovanje d.o.o., Kroška 18,
Bakovci, Murska Sobota k prevzemni družbi
Varnost Maribor d.d., z dne 12. 5. 2005, ki jo
je pred tem na svoji seji dne 12. 5. 2005 pregledal tudi nadzorni svet prevzemne družbe.
Prevzeta družba nima nadzornega sveta.
O sprejemu sklepa o soglasju k pripojitvi
bo odločal edini družbenik prevzete družbe
po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz
516. člena Zakona o gospodarskih družbah. Vsi delničarji prevzemne družbe imajo v roku enega meseca od objave tega
obvestila celotno gradivo, ki je določeno v
drugem ostavku 516. člena v povezavi s
četrtim odstavkom 528. člena, na vpogled
na sedežu družbe prevzemnice vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.
Prevzemna družba je edina in stoodstotna družbenica prevzete družbe. Uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju
za pripojitev odločala skupščina prevzemne
družbe. Kolikor bodo delničarji prevzemne
družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala prevzemne družbe, v
roku enega meseca od dneva te objave oziroma do dneva sprejema sklepa o soglasju družbenika prevzete družbe o pripojitvi
to zahtevali, bo o soglasju za pripojitev na
naslednji seji odločala tudi skupščina prevzemne družbe.
Varnost Maribor d.d.
Preﬁs d.o.o.
Ob-13735/05
Na podlagi določil 516. in 528. člena Zakona o gospodarskih družbah, družba Var-
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Št.

nost Maribor d.d., Maribor, Kraljeviča Marka
ulica 5, kot prevzemna družba in družba
Varpos d.o.o., Ljubljana, kot prevzeta družba, objavljata obvestilo, da je bil registrskemu sodišču v Mariboru ter registrskemu
sodišču v Ljubljani, predložen predlog pogodbe o pripojitvi prevzete družbe Varpos
d.o.o., Ljubljana k prevzemni družbi Varnost
Maribor d.d., z dne 12. 5. 2005, ki jo je pred
tem na svoji seji dne 12. 5. 2005 pregledal
tudi nadzorni svet prevzemne družbe. Prevzeta družba nima nadzornega sveta.
O sprejemu sklepa o soglasju k pripojitvi
bo odločal edini družbenik prevzete družbe
po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz
516. člena Zakona o gospodarskih družbah. Vsi delničarji prevzemne družbe imajo v roku enega meseca od objave tega
obvestila celotno gradivo, ki je določeno v
drugem ostavku 516. člena v povezavi s
četrtim odstavkom 528. člena, na vpogled
na sedežu družbe prevzemnice vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.
Prevzemna družba je edina in stoodstotna družbenica prevzete družbe. Uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju
za pripojitev odločala skupščina prevzemne
družbe. V kolikor bodo delničarji prevzemne
družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala prevzemne družbe, v
roku enega meseca od dneva te objave oziroma do dneva sprejema sklepa o soglasju družbenika prevzete družbe o pripojitvi
to zahtevali, bo o soglasju za pripojitev na
naslednji seji odločala tudi skupščina prevzemne družbe.
Varnost Maribor d.d.
Varpos d.o.o.

z umikom do 3000 lastnih delnic družbe.
Osnovni kapital družbe v višini 137,810.000
SIT, razdeljen na 13.781 delnic z nominalno
vrednostjo delnice 10.000 SIT, se zmanjša
za delnice, ki bodo pridobljene v skladu s
tem sklepom.
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register in bodo svoje terjatve
prijavili v roku 6 mesecev od objave tega
sklepa, bodo dobili ustrezno zavarovanje, v
kolikor ne bodo mogli biti poplačani. Skladno s sprejetim sklepom upnike opozarjamo
na pravico prijave svojih terjatev.
Uprava družbe IBE Holding, d.d.

Št. 000123/2005
Ob-13930/05
V skladu z določili 528. člena ZGD upravi
družb Ceste – Kanalizacija Celje d.d., Lava
9, 3000 Celje, in CM Celje, d.d., Lava 42,
3000 Celje, obveščata delničarje družbe CM
Celje, d.d., da je bila pristojnemu Okrožnemu registrskemu sodišču v Celje dne 18. 5.
2005 predložena pogodba o pripojitvi, ki sta
jo upravi družb sklenili v notarskem zapisu
dne 18. 5. 2005.
Pripojitev prevzete družbe Ceste – Kanalizacija Celje d.d. k prevzemni družbi CM
Celje, d.d. se izvede po stanju na dan obračuna združitve, ki je 31. 12. 2004.
V skladu z določili drugim odstavkom
528. člena ZGD uprava prevzemne družbe
ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe.
Skupščina prevzete družbe je sklicana
za dne 20. junija ob 11. uri.
Skupščina prevzemne družbe mora odločati o soglasju za pripojitev, kolikor bi delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v roku 1 meseca od dneva
zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je
sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe.
Glede na to, da je prevzemna družba
imetnica vseh delnic prevzete družbe, se določila vezana na 3. in 4. točko drugega odstavka 512. člena, določila 513., 514. in prvega ter drugega odstavka 516. člena, v skladu
z določili 528. člena ZGD, ne upoštevajo.
Ceste – Kanalizacija Celje d.d.
uprava – direktor
Bogdan Kočevar
CM Celje, d.d.
predsednik uprave – direktor
Marjan Vengust

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-13537/05
Obvestilo
V skladu s 465. členom ZGD družba Menina proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Trg
padlih borcev 3, 1241 Kamnik, obvešča, da
je družba MCL, storitve in trgovina, d.o.o.,
Kamnik, pridobila 23.715 navadnih imenskih
delnic družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Kamnik, kar predstavlja
46,64% vseh delnic te družbe.
Menina d.d. Kamnik
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-13518/05
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
družbenika družbe z dne 1. 4. 2005, direktor družbe A – Z Finance d.o.o., Dunajska 58, Ljubljana, vpisane v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vlož. št.
13036800 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani
višini 5,640.000 SIT se zniža za znesek
3,540.000 SIT tako, da bo po zmanjšanju
osnovni kapital znašal 2,100.000 SIT.
Direktor družbe A – Z Finance d.o.o. poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
A – Z Finance d.o.o.
Ob-13687/05
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 (drugič)
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 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
Ob-13709/05
Uprava družbe IBE Holding, d.d., partnerska družba, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, objavlja, da je skupščina družbe na seji
dne 28. 5. 2003 sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zmanjša se osnovni kapital družbe po
določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala
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Ob-13775/05
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe Job Center d.o.o. dne
21. 12. 2004, ki je vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl. št.
1/01616/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v višini
362,000.000 SIT se zaradi ustreznejšega
razmerja med sestavinami kapitala in zaradi izstopa družbenika zniža za znesek
181,000.000 SIT tako, da osnovni kapital
po zmanjšanju znaša 181,000.000 SIT.
Direktor družbe poziva vse upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Poslovodja družbe Job Center d.o.o.
Ob-13947/05
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 24. 2. 2005 direktorica
družbe Biro m d.o.o., Šmartinska 130,1000
Ljubljana, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša 3,100.000 SIT se zmanjša za znesek 496.000 SIT in po zmanjšanju znaša
2,604.000 SIT.
Pozivam vse morebitne upnike družbe,
naj se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala soglašajo. Družba bo upnikom,ki ne bi soglašali s
sprejetim zmanjšanjem osnovnega kapitala,
poravnala zahtevke ali zagotovila varščino.
Biro m d.o.o.
direktorica družbe
Marta Turk
Ob-14061/05
Na podlagi določila 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja družba z
omejeno odgovornostjo Varmig, ključavničarstvo in strojna obdelava, d.o.o., Koper,
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, matična
številka 5709202, identiﬁkacijska številka
za davek na dodano vrednost SI79479804,
številka registrskega vložka pri Okrožnem
sodišču v Kopru 1/03736/00
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
in
poziv upnikom, da se izjavijo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala
I. Skupščina družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo Varmig, ključavničarstvo in
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strojna obdelava, d.o.o., Koper je dne 14. 12.
2004 na podlagi določila 454. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejela sklep o
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe:
Registrirani osnovni kapital družbe znaša 58,341.000 SIT. Družbeniki na podlagi
454. člena Zakona o gospodarskih družbah
sklenejo zmanjšati osnovni kapital za znesek 32,166.000 SIT, tako, da po zmanjšanju
osnovnega kapitala, znaša zmanjšani osnovni kapital družbe 26,175.000 SIT.
II. Upnike družbe z omejeno odgovornostjo Varmig, ključavničarstvo in strojna obdelava, d.o.o. se poziva, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Varmig, d.o.o., Koper

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Ob-13495/05
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36, Logatec, uprava družbe sklicuje
9. skupščino
delničarjev družbe KLI Logatec, d.d.,
Tovarniška 36, Logatec,
ki bo v četrtek, dne 23. junija 2005 ob
14. uri na sedežu družbe Tovarniška 36, Logatec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
Izvoli se:
– predsednik skupščine: Marjan Nagode,
– preštevalki glasov: Marija Žagar in Gabrijela Ivančič.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2004 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2004
ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za
leto 2004 z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za
leto 2004.
b) Skupščina upravi in članom nadzornega sveta podeljuje razrešnico za delo v
letu 2004.
3. Imenovanje ﬁnančnega revizorja za poslovno leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa: za pooblaščenega ﬁnančnega revizorja za leto 2005
se imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o.
Ljubljana.
Informacija delničarjem
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in poročilom nadzornega sveta je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delovni dan od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja,
v času med 8. in 10. uro.
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Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14.30 z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
KLI Logatec, d.d.
uprava – direktorica
Danijela Rus, univ. dipl. ek.
Ob-13519/05
Na podlagi 49. člena statuta delniške
družbe Liko d.d. Liboje, uprava sklicuje
11. skupščino
delniške družbe Liko d.d. Liboje,
v sredo, dne 22. junija 2005 ob 17. uri, na
sedežu družbe v Libojah 26a, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se predsednika skupščine, preštevalca glasov in
ugotovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe
za leto 2004 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja 31. 12. 2004 je izkazan v
znesku 462,837.553,81 SIT.
3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2004 se razdeli za:
a) Izplačilo dividende delničarjem v skupni vrednosti 38,718.400 SIT, kar pomeni:
– vrednost bruto dividende 700 SIT,
– vednost neto dividende 525 SIT.
b) Izplačilo nagrade upravi 960.000 SIT:
c) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu:
1,431.000 SIT.
Za izplačilo se uporabi preneseni čisti dobiček iz leta 2002.
Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine.
b) Bilančni dobiček v višini 421,728.153,81
SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih
(preneseni čisti dobiček).
3.3. Skupščina podeljuje članom uprave
in nadzornega sveta družbe razrešnico za

poslovno leto 2004, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2004.
Gradivo za odločanje na skupščini je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
času od sklica do 3 dni pred skupščino med
12. in 14. uro pri Magdi Mesec.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji sami ali po svojih
pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine udeležbo pisno
prijavijo upravi družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
O 1. točki se glasuje javno, o ostalih točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji ali njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v prostor,
kjer bo skupščina.
V skladu z dogovorom na skupščini pa se
lahko o vseh točkah dnevnega reda glasuje
javno z dvigom rok.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 22. 6. 2005
ob 18. uri v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Liko d.d. Liboje
direktorica
Št. 30
Ob-13520/05
Na podlagi 41. do 43. člena statuta družbe Tabor Ljubljana, d.d. Ljubljana, Tabor 9,
uprava sklicuje
10. skupščino
družbe Tabor Ljubljana, d.d., Tabor 9,
Ljubljana,
ki bo dne 21. 6. 2005 ob 13. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka Neffat,
– dve preštevalki glasov: Lilijana Bole in
Zdenka Trček Perdan.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodarskih
družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2004 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
Tabor Ljubljana, d.d. na dan 31. 12. 2004:
101,621.640,61 SIT.
Preneseni čisti dobiček v znesku
17,600.383,99 SIT iz leta 2001 in del čistega
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dobička 9,557.965,25 SIT iz leta 2002 se
uporabi za:
– izplačilo
dividend
v
znesku
25,042.237,37 SIT, to je 96,77 SIT bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende
najkasneje do 31. 8. 2005, in sicer po stanju
delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD
– Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, pet dni pred zasedanjem skupščine;
– 1,252.111,87 SIT za nagrado upravi;
– 864.000 SIT za nagrado nadzornemu
svetu.
Del čistega dobička v znesku 7,076.408,58
SIT iz leta 2002, čisti dobiček 22,973.315,42
SIT iz leta 2003 in čisti dobiček 44,413.567,37
SIT iz leta 2004, skupaj;
– 74,463.291,37 SIT je prenos dobička.
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 Plus Revizija d.o.o., Bežigrad
1, Ljubljana.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe,
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 uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Tabor Ljubljana d.d.
direktor
Radigoj Kobal
Ob-13521/05
Na podlagi 283. člena ZGD in 14. točke
Statuta delniške družbe Kolpa d.d. Metlika,
sklicujem

10. sejo skupščine
družbe Kolpa Proizvodnja in predelava
plastičnih mas d.d. Metlika,
ki bo 23. 6. 2005 ob 13. uri na sedežu
družbe, Rosalnice 5, Metlika.
Dnevni red:
1. Otvoritev 10. seje skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se imenuje Branko Faleskini, za predsednika vertiﬁkacijske komisije Samo Škrubej, za članici
vertiﬁkacijske komisije pa Štefka Zvonkovič
in Udovič Zdenka.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje
notar Janez Ferlež.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnega poročila za leto 2004.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2004 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Uporaba bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: bilančni dobiček za
leto 2004 v znesku 789,214.915,61 SIT se
uporabi za:
– izplačilo
dividend
delničarjem:
69,297.000 SIT,
– izplačilo nagrade upravi: 2,227.000
SIT,
– izplačilo nagrade nadzornemu svetu:
2,170.500,33 SIT,
– razporeditev v druge rezerve iz dobička:
149,855.186,22 SIT,
– preneseni
dobiček
družbe:
565,665.229,06 SIT;
– skupaj bilančni dobiček: 789,214.915,61
SIT.
Za izplačilo pod prvo, drugo in tretjo alinejo se uporabi čisti dobiček leta 1999, za četrto
alinejo se porabi čisti dobiček leta 2004, razlika pa je preneseni dobiček družbe.
Bruto dividenda znaša 200 SIT na delnico in bo izplačana v 60 dneh po zasedanju
skupščine. Dividenda pripada delničarjem, ki
so vpisani v registru KDD na dan zasedanja
skupščine.
Nagrada upravi in nadzornemu svetu se
izplača v skladu s statutom 1/3 v delnicah
Kolpe d.d., 2/3 pa v gotovini. Za ta namen se
iz sklada lastnih delnic nameni takšno število delnic, ki bodo v skupni vrednosti predstavljale 1/3 udeležbe na dobičku in sicer se
delnica obračuna po povprečni knjigovodski
ceni lastne delnice.
3.2. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina upravi in
nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za
poslovno leto 2004.
4. Seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev.
Skupščina se seznani, da je v nadzorni
svet kot predstavnik delavcev imenovan Perušič Branko, z mandatom štirih let, ki prične
teči z dnem 12. 12. 2005.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
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Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2005 se imenuje revizijska
hiša Dinamic, d.o.o.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani
v delniško knjigo in ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo najmanj tri dni pred dnevom zasedanja skupščine. Udeležba se lahko prijavi po telefaksu, telegramu ali s pošto,
ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi priložiti tudi
pisna pooblastila delničarja.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni prevzamejo gradivo in glasovnice, ter se vpišejo
v seznam prisotnih delničarjev.
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni
dan od 9. do 12 ure v tajništvu družbe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ali predloge glede dnevnega
reda, za katere želijo, da se o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Kolpa d.d. Metlika
uprava družbe
Št. 1/05
Ob-13522/05
Na podlagi 41. člena statuta družbe KPL –
gradnje, rast, inženiring družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
7. skupščino
družbe KPL – gradnje, rast, inženiring
družba pooblaščenka, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 23. 6. 2005 ob 8. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Tbilisijska 61,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles ter seznanitev
o prisotni notarki.
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli: Alenka Šuštar Hostar.
Za preštevalki glasov se izvolita Mateja
Granatir in Mateja Stanič Rudolf.
Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah in skupinskim letnim poročilom za poslovno leto 2004 z revizorjevim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega
sveta, po 274.a členu Zakona o gospodarskim družbah.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2004 z revizorjevim
poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih
družbah in skupinskim letnim poročilom za
poslovno leto 2004 z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta, po 274.a
členu Zakona o gospodarskih družbah.
2.1. Sprejem sklepa o razporeditvi in uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
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Bilančni dobiček družbe, na dan 31. 12.
2004 v višini 16,421.890,70 SIT je sestavljen
iz čistega dobička poslovnega leta v višini
13,886.172,50 SIT in prenesenega dobička
prejšnjih let v višini 2,535.718,20 SIT.
Del bilančnega dobička v višini 13,746.050
SIT se razdeli delničarjem, ki so imetniki delnic na dan zasedanja te skupščine. Bruto
znesek dividende znaša 50 SIT na delnico.
Dividenda se izplača najkasneje v 60 dneh
po dnevu sprejema sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe.
Del bilančnega dobička v višini 606.451,61
SIT se nameni za nagrado upravi in se izplača najkasneje v 60 dneh po dnevu sprejema
sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe.
Del bilančnega dobička v višini 516.129,04
SIT se nameni za nagrado predsedniku in
članom nadzornega sveta in se izplača najkasneje v 60 dneh po dnevu sprejema sklepa
o uporabi bilančnega dobička družbe.
Preostali del bilančnega dobička v višini
1,553.260,05 SIT ostane nerazporejen in se
razporedi v preneseni dobiček.
2.2. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2005 se imenuje družba UHY
Constantia d.o.o., Ljubljana.
Delničarjem je gradivo za skupščino,
vključno z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 z revizorjevim poročilom
in pisnim poročilom nadzornega sveta po
274.a členu Zakona o gospodarskih družbah,
skupinskim letnim poročilom za poslovno leto
2004 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členom Zakona o gospodarskih družbah, na vpogled v
tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Tbilisijska 61, od dneva objave do dneva
skupščine, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini,
s pisno prijavo.
Pooblaščenci morajo pooblastilo deponirati na sedežu družbe najkasneje tri dni pred
začetkom skupščine.
KPL pooblaščenka, d.d.
direktorica
Ljudmila Atanasovski, univ. dipl. ekon.
Ob-13523/05
Na podlagi 40. člena statuta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. uprava sklicuje
9. redno sejo skupščine
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Ptuj,
Puhova ulica 10,
ki bo dne 22. 6. 2005 ob 13. uri na sedežu
družbe v Ptuju, Puhova ulica 10 z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Igor Cebek in Angela Petek.
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Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šömen.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2004, z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004 v znesku
147,172.593,95 SIT se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
29,455.764 SIT za dividende, to je 174 SIT
bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 1. 8. 2005, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo
družbe na dan zasedanja skupščine;
– preostali bilančni dobiček v višini
117,716.829,95 SIT je prenos dobička.
2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2004.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za
poslovno leto 2004.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe zaradi razširitve dejavnosti družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
– E/40.112 Proizvodnja električne energije v TE in JE,
– E/40.113 Druga proizvodnja električne
energije,
– G/52.120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah.
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe in čistopis statuta družbe.
4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina ugotovi, da se bo dne 11. 7. 2005 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta,
predstavnikom delničarjev: Alojzu Kaučiču,
Dragu Klobučarju, Matjažu Sotlerju in Stanku
Glažarju.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. dr. Štefan Čelan,
2. mag. Stanko Glažar,
3. Alojz Kaučič,
4. Drago Klobučar
za naslednje štiriletno mandatno obdobje
od 12. 7. 2005 dalje.
Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje mandatno
obdobje od 12. 7. 2005 dalje.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005 skupščina imenuje družbo Iteo-Abeceda Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
direktor
Jože Cvetko, univ. dipl. inž.
Ob-13531/05
Na podlagi 19. člena Statuta družbe Slovenica Življenje, življenjska zavarovalnica
d.d. Ljubljana, uprava družbe sklicuje
1. redno zasedanje skupščine
družbe Slovenica Življenje, življenjska
zavarovalnica d.d. Ljubljana d.d.,
Ljubljana,
ki bo 21. 6. 2005 ob 9. uri v 5. nadstropju poslovne stavbe na Celovški cesti 206 v
Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da se
sprejme naslednji sklep: za predsednika 1.
rednega zasedanja skupščine se izvoli Martin Nose, za preštevalko glasov Spomenko
Sluganovič. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.
2. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje letnega poročila družbe za
leto 2005.
Nadzorni svet predlaga, da se sprejme
naslednji sklep: za izvajalca revidiranja letnega poročila družbe za poslovno leto 2005
se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d.o.o., Ljubljana.
3. Sprejem sprememb Statuta delniške
družbe Slovenica Življenje, življenjska zavarovalnica d.d., Ljubljana.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da se
sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme
spremembe Statuta Slovenice Življenje, življenjske zavarovalnice d.d., Ljubljana v predlaganem besedilu.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Nadzorni svet predlaga, da se sprejme
naslednji sklep: v nadzorni svet družbe se
za dobo 4 let (od 21. 6. 2005 do 20. 6. 2009)
imenujejo: Martin Nose, Dag Kralj in dr. Draško Veselinovič.
5. Sejnine članov nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da se
sprejme naslednji sklep: članom nadzornega
sveta pripada za udeležbo na seji in delo v
komisijah sejnina v višini 55.000 SIT, predsedniku nadzornega sveta oziroma njegovemu namestniku pa za vsako sejo, ki jo vodi,
sejnina v višini 78.000 SIT.
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Sklep se uporablja za določitev sejnin članom nadzornega sveta za udeležbe na sejah
od 23. 6. 2004 dalje.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, ter
predlog sprememb statuta bosta vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Celovška cesta 206, v tajništvu uprave,
vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda v sedmih dneh od objave
sklica zasedanja skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in naslovljeni na upravo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo družbi tako, da družba prejme
prijavo najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Kolikor se zasedanja skupščine
udeleži pooblaščenec, mora predložiti družbi
pooblastilo v pismeni obliki, najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo se
hrani v družbi.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
istega dne ob 10. uri na istem kraju. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Slovenica Življenje, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Matija Šenk
član uprave
Samo Burja

Ob-13534/05
Uprava in nadzorni svet družbe PUP Velenje, d.d., podjetja za urejanje prostora, Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, sklicujeta

Ob-13532/05
Na podlagi 29. člena Statuta delniške
družbe Žana-Plus, družba pooblaščenka,
d.d., Mestni trg 2, Žalec, uprava družbe sklicuje
5. redno skupščino
delniške družbe Žana-Plus, družba
pooblaščenka, d.d., Žalec,
ki bo dne 20. 6. 2005 v prostorih notarja
Srečka Gabrila, Savinjska cesta 20, Žalec.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se organi skupščine. Redni seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2004 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave
za poslovno leto 2004.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: skupščina odobri uporabo bilančnega dobička 4,152.000 SIT za izplačilo dividend po 90 SIT bruto na delnico,
v znesku 4,050.450 SIT. Ostanek bilančnega
dobička 101.550 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo najkasneje v roku 60
dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem,
ki so vpisani v delniški knjigi na dan 31. 3.
2005.
4. Odstop in imenovanje člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave z dne 18. 4. 2005 preneha mandat članici
nadzornega sveta Brigiti Levak. Z 20. 6. 2005
se v nadzorni svet imenuje Silva Pukšič z
mandatom do 9. 3. 2008, ko poteče mandat
ostalim članom nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijavili
svojo udeležbo na sedež družbe in so vpisani
v delniško knjigo 10 dni pred dnevom skupščine. Pooblastilo mora biti pismeno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Žalcu,
Mestni trg 2, vsak delovni dan od 10. do
13. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Žana-Plus, družba pooblaščenka, d.d.,
Žalec
direktor družbe Marjan Laznik
Ob-13533/05
Na podlagi 31. točke statuta družbe Pomorska družba, upravljanje holding družb
d.d., Portorož, sklicuje uprava in nadzorni
svet družbe
letno skupščino
Pomorske družbe d.d., Portorož,
ki bo dne 20. 6. 2005 ob 12. uri na sedežu
družbe, Obala 55, Portorož.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine: za predsednika skupščine Grča
Miroslav, za namestnika predsednika skupščine Utenkar Jože, za preštevalce glasov
pa Kmet Ireno, Prodan Marjeto in Rogelja
Tatjano.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in seznanitev z letnim poročilom in
poročilom o potrditvi letnega poročila nadzornega sveta ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta Pomorske
družbe d.d.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
150.489 SIT ostane nerazporejen. Podeli se
razrešnica članom uprave in članom nadzornega sveta Pomorske družbe d.d.
3. Izvolitev nadzornega sveta Pomorske
družbe, upravljanje holding družb d.d., Portorož.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta družbe se izvoli: Miroslava Grčo, Branka
Krznariča in Borisa Goljevščka.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe vsak
dan med 10. in 15. uro. Skupščine se lahko
udeležijo delničarji oziroma pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, ki so na dan 20. 6. 2005
vpisani kot delničarji v delniški knjigi družbe.
Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar, pooblaščenec oziroma zakoniti
zastopnik, ki se pisno prijavi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe vključno do 17. 6. 2005. Pooblaščenec delničarja
mora k prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo
za zastopanje na skupščini.
Pomorska družba,
upravljanje holding družb d.d., Portorož
uprava/nadzorni svet družbe

Stran

9. skupščino
družbe PUP Velenje d.d.,
v petek, dne 24. 6. 2005, ki bo v sejni sobi
poslovne stavbe družbe v Velenju, Koroška
cesta 40/a, s pričetkom ob 9.30, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se delovne organe skupščine in sicer:
– predsednik skupščine: Marjan Zdolšek,
– za štetje glasov in veriﬁkacijo udeležbe:
Olga Peciga in Nataša Blažinčič,
– za sestavo zapisnika: Avgust Ribič, notar.
2. Določitev in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagan
dnevni red skupščine družbe.
3. Predstavitev Letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega sveta k Letnemu poročilu, razporeditev
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepov:
3.1. Nadzorni svet je obravnaval in sprejel
Letno poročilo uprave o poslovanju družbe
v letu 2004, skupaj s pozitivnim mnenjem
revizorja.
Skupščina se seznanja z letnim poročilom
družbe in mnenjem revizorja.
3.2. Čisti dobiček družbe iz poslovanja v
letu 2004 znaša 2,690.418,44 SIT.
3.3. Bilančni dobiček po stanju 31. 12.
2004 v višini 3,739.719,67 SIT se razporedi
v preneseni dobiček družbe.
3.4. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 se imenuje podjetje Elstar Consulting d.o.o. iz Velenja, Podkraj 10j,
3320 Velenje.
5. Določitev sejnin in nagrad nadzornemu
svetu in upravi.
Predlog sklepa: sejnine za udeležbo na
sejah nadzornega sveta se določijo v višini
150 € za člane in 200 € za predsednika nadzornega sveta.
Letna nagrada za nadzorni svet se določi
v višini 3% od doseženega dobička. Enaka
letna nagrada pripada tudi upravi.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini
pod pogojem, da najkasneje do 21. 6. 2005
do 14. ure pisno prijavijo udeležbo na sedežu družbe.
Delničar se izkaže s potrdilom o imetju
delnic, glede na stanje 30. 5. 2004. Pooblaščenci morajo deponirati pooblastilo pri družbi
v enakih rokih, kot veljajo za delničarje, ki jih
zastopajo.
O vseh točkah dnevnega reda se praviloma glasuje javno, o morebitnem glasovanju
z glasovnicami pa se bo odločilo ob sprejemanju dnevnega reda.
Udeležence skupščine naprošamo, da
pridejo na sejo vsaj pol ure pred pričetkom
zaradi prevzema glasovnic in potrditve prisotnosti.
Nasprotni predlogi
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Vabljene delničarje in njihove zastopnike
prosimo, da morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po sprejemu vabila na skupščino. Predlogi nasprotnih
sklepov morajo biti tehtno obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na voljo in ga lahko pregledajo na sedežu
družbe PUP Velenje, d.d. od 14. 6. 2005 dalje med 11. in 14. uro, vsak delovni dan in
na dan sklica skupščine, eno uro pred pričetkom seje.
PUP Velenje d.d.
nadzorni svet
predsednik
Marjan Zdolšek, var. inž.
uprava
direktor
Jože Mraz, inž. str.
Št. 42/05
Ob-13535/05
Na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero, uprava
sklicuje
7. redno skupščino
družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero,
ki bo v torek, dne 21. 6. 2005 ob 11. uri v
prostorih hotela Bohinj, Ribčev Laz 45, Bohinjsko jezero.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Gorazd B. Južina.
Za preštevalce glasov se izvolijo Olga Pikon-Gorišek, Ljudmila Šivic in Mateja Mlakar.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Boris Lepša iz Ljubljane oziroma
njegov namestnik.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2004 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: upravi in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica, s čimer se
potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem
letu 2004.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine
Skupščine se imajo pravico udeležiti in na
njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki le, če so vpisani v delniško knjigo in, če svojo udeležbo pisno prijavijo družbi
tako, da njihova prijava prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do 18. 6. 2005 tako, da prijava do
tega dne prispe na sedež družbe.
Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identiﬁkacijskim dokumentom in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno
pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tudi izpis
iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino skupaj z
letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta in predlogi posameznih sklepov
je na vpogled v Hotelu Bohinj, Ribčev Laz
50, Bohinjsko jezero (pri Mlakar Mateji) vsak
delavnik med 9. in 11. uro od dneva objave
dalje.
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Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog podati
v pisni obliki z obrazložitvijo upravi v roku
enega tedna po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob 11. uri
v istih prostorih z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Alpinum, Turistično podjetje, d.d.
uprava družbe
Ob-13536/05
Na podlagi 35. člena Statuta družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Kamnik, uprava družbe sklicuje
11. skupščino
delničarjev družbe Menina d.d., Kamnik,
ki bo dne 23. 6. 2005, ob 13. uri na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3 in
skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov
skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine Simon Jeglič, preštevalka glasov
Majda Kladnik in v vlogi zapisnikarja notar
Jože Rožman.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2004, sprejem sklepov o uporabi
bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2004.
Izhajajoč iz potrjenega letnega poročila
bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2004
znaša 133,596.037,25 SIT. Del bilančnega
dobička se nameni za dividende delničarjem,
ki so na dan 20. 6. 2005 vpisani v delniški
knjigi pri klirinško depotni družbi. Delničarjem se najkasneje do 30. 9. 2005 izplača
dividenda, ki znaša 440 SIT bruto na delnico.
Izplačilo se izvrši iz prenesenega čistega dobička iz leta 2002. Ves preostali del bilančnega dobička se razporedi v druge rezerve
iz dobička.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2004 in jima podeli razrešnico.
3. Pridobivanje lastnih delnic in zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
a) Skupščina pooblašča upravo, da pridobiva lastne delnice po ceni, ki ne sme
presegati 16.800 SIT na delnico z namenom
umika delnic po sedmi alinei 240. člena ZGD,
in sicer do višine razpoložljivih virov v bilanci
stanja družbe.
b) Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede, ker družba glede na obseg poslov, ki
jih opravlja, ne potrebuje osnovnega kapitala
v sedanji višini.
c) Osnovni kapital družbe v višini
508,460.000 SIT se zmanjša za skupno nominalno vrednost vseh lastnih delnic, s katerimi družba že razpolaga in za skupno nominalno vrednost lastnih delnic, ki bodo naknadno pridobljene za namen umika v skladu
s sklepom te skupščine.
č) Znižanje osnovnega kapitala se izvede
v skladu z drugo alineo tretjega odstavka 356.

člena ZGD v breme drugih rezerv iz dobička
in čistega dobička poslovnega leta, zato se ne
uporabijo določbe ZGD o rednem zmanjšanju
osnovnega kapitala. V kapitalske rezerve se
odvede znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku vseh umaknjenih delnic.
d) Skupščina družbe pooblašča upravo in
nadzorni svet, da izvedeta vse potrebne postopke in sprejmeta vse potrebne sklepe za
realizacijo sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom lastnih delnic ter prijavita
sklep za vpis v sodni register.
e) Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
uskladi Statut družbe s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da z dnem
24. 6. 2005 poteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta – predstavnikom delničarjev Francu Klemenu, Andreju Lazniku in
Simonu Jegliču. Za člane nadzornega sveta
se kot predstavniki delničarjev za naslednje
mandatno obdobje izvolijo: Dragica Gerželj
Stopar, Simon Jeglič in Tomaž Rogelj. Mandat članov nadzornega sveta traja 4 leta, od
24. 6. 2005 do 24. 6. 2009.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2005 se imenuje revizijska družba
ITEO Abeceda, d. o. o., Ljubljana.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Menina, d.d., Kamnik, to je v Šmarci, Trg padlih borcev 3, vsak delavnik med 9. in 12. uro
v času od dneva objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja
skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan 20. 6.
2005 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, to je do vključno
20. 6. 2005.
Menina d.d., Kamnik
uprava
predsednik nadzornega sveta
Franc Klemen
Št. 10/05
Ob-13538/05
Na podlagi 6.5. točke Statuta družbe
Geodetskega zavoda Slovenije d.d., sklicuje
uprava družbe
8. skupščino
delniške družbe Geodetski zavod
Slovenije d.d., Ljubljana
Skupščina bo v četrtek, 23. 6. 2005 ob 12.
uri v sejni dvorani na sedežu družbe, Zemljemerska 12, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov.
Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.
2. Letno poročilo za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za leto 2004 z mne-
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njem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta in
uprave družbe se bilančni dobiček v višini
120,046.389,44 SIT, ki je sestavljen iz prenesenega dobička iz preteklega obdobja v
višini 63,899.213,88 SIT in dobička iz leta
2004 v višini 56,147.175,56 SIT, razdeli na
naslednji način:
– za izplačilo dividend vseh delnic družbe
se nameni znesek v višini 30,385.600 SIT,
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v bruto znesku 4,760.000 SIT in
udeležbo uprave na dobičku v bruto znesku
1,300.000 SIT,
– preostali del dobička v višini
83,600.789,44 SIT se razporedi v preneseni
dobiček družbe.
Za izplačilo prvih dveh alinej se uporabi
preneseni dobiček iz preteklega obdobja.
Skladno z navedenim se za izplačilo dividend nameni del celotnega dobička v višini
30,385.600 SIT tako, da dividenda na eno
delnico znaša 80 SIT bruto. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani kot imetniki
delnic družbe pri Klirinško depotni družbi, d.d.
na dan 27. 6. 2005. Dividenda bo izplačana
v 60 dneh od dneva skupščine. Dividende, ki
bi pripadale delnicam iz sklada lastnih delnic,
se ne izplačajo in se za ta znesek poveča nerazporejeni dobiček.
Nagrada iz druge alinee se lahko na podlagi posebne pisne zahteve posameznega
upravičenca, ki jo ta predloži upravi družbe v
roku 30 dni po sprejemu tega sklepa, izplača
tudi v delnicah družbe iz sklada lastnih delnic. Delnice se v tem primeru obračunajo po
borzni ceni na dan vložitve zahteve.
3.2. Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta in uprave družbe za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2005 imenuje revizijska
družba »Dinamic« d.o.o., revizijska družba,
Novo mesto.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila, o stališču do revizijskega poročila in o delu nadzornega sveta je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan med 8. in 14. uro na
sedežu družbe.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine podajo nasprotne
predloge.
Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo
vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje
tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora predložiti tudi pisno pooblastilo.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Zasedanje: prostor, kjer bo potekala seja
skupščine, bo odprt pol ure pred začetkom
zasedanja.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne, ob 13. uri v istem
prostoru, z istim dnevnim redom. Skupščina

bo takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Geodetski zavod Slovenije d.d.
uprava
Ob-13542/05
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe IMP Klima montaža d.d., Grosuplje,
Adamičeva 51, vabi uprava družbe delničarje na
10. sejo skupščine
družbe IMP Klima montaža d.d.,
Grosuplje, Adamičeva 51,
ki bo v sredo 22. junija 2005, z začetkom
ob 15. uri, v sejni sobi družbe IMP Klima
montaža d.d., Grosuplje, Adamičeva 51.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji
sklep:
Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Slavko Trstenjak, odv.
Za preštevalca glasov se imenujeta Igor
Fehimovič in Stanka Zupanc.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
II. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z drugim odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejme skupščina na predlog uprave in
nadzornega sveta naslednji sklep:
Skupščina družbe sprejme poslovno poročilo za leto 2004.
III. Potrditev plana družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme skupščina naslednji
sklep:
Skupščina potrdi predlagani plan družbe
za leto 2005.
IV. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme skupščina naslednji
sklep:
Bilančni dobiček v višini 114,924.725,30
SIT, ki je sestavljen iz dobička tekočega leta
2004 v višini 98,648.369,27 SIT ter dobička
preteklega leta 2003 v višini 16,276.356,03
SIT ostane nerazporejen.
V. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina potrdi revizijsko
družbo KPMG d.o.o. Ljubljana za revidiranje
letnih poročil za leto 2005.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v delniški
knjigi pri KDD po stanju zadnjega dne prijave
na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje delničarja na
skupščini mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino, letno poročilo in
poročilo nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe na naslovu
Adamičeva 51, 1290 Grosuplje 14 dni pred
skupščino, in sicer vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane eno uro po predvidenem prvotnem
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sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delničarjev.
IMP Klima montaža d.d. Grosuplje
uprava družbe
Nedeljko Teodorovič
Ob-13649/05
Na podlagi 441. člena Zakona o gospodarskih družbah in 19. člena družbene pogodbe G&P Hoteli Bled sklicujeva
5. skupščino
družbenikov G&P Hoteli Bled, hotelirstvo
in turizem, d.o.o., Cankarjeva 6, Bled
Skupščina bo 3. 6. 2005 ob 9. uri v Golf
hotelu, dvorana Venera, Cankarjeva 4,
Bled.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se organi skupščine:
– predsednik skupščine: Miran Hude,
– zapisnikarica: Vera Vahtar,
– preštevalki glasov: Marija Pangerc, Marija Eržen.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice poslovodstvu in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina sprejeme
predlog poslovodstva in nadzornega sveta, da bilančni dobiček za leto 2004 v višini
633,737.000 SIT ostane nerazporejen.
Skupščina potrjuje in odobrava delo poslovodstva in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2004 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Za revizorja družbe za poslovno leto 2005
se imenuje revizorska družba KPMG iz Ljubljane, Dunajska 21, Ljubljana.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu družbe od 9. do 11.
ure.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo družbeniki, ki sami ali preko svojih
pooblaščencev najavijo družbi svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
G&P Hoteli Bled
direktorica Lidija Dokl
direktor Andrej Šprajc
Ob-13651/05
Na podlagi 25. člena statuta družbe Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj d.d., uprava sklicuje
11. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 23. junija 2005 ob 15. uri
v sejni sobi podjetja na Ljubljanski 110a v
Domžalah.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Vresk.
Za preštevalca glasov se imenujeta Anica
Urankar in Matjaž Osojnik.
Za notarko se imenuje Majda Lokošek.
3. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o
uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
za leto 2004.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v višini 3.109,709.605
SIT se nameni za naslednje namene:
– razdelitev za dividende: 691,242.984
SIT,
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– razdelitev za udeležbo: 60,625.654
SIT:
– nadzorni svet: 16,762.384 SIT,
– uprava: 43,863.270 SIT,
– preneseni dobiček: 2.357,840.967 SIT.
Bruto dividenda na delnico znaša 3.144
SIT.
Dividenda se izplača v roku 60 dni po
zasedanju skupščine. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo dva dni po zasedanju skupščine, t.j.
27. 6. 2005.
Podrobnejši način izplačila dividende določi uprava družbe.
Udeležba na delu dobička se za nadzorni
svet in upravo izplača v gotovini.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
4. Razrešitev in izvolitev člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
1. Roza Mlakar Kukovič se zaradi odstopa, ki ga je podala dne 31. 12. 2004 razreši
članstva v nadzornem svetu družbe.
2. Simon Zdolšek se izvoli za člana nadzornega sveta družbe z dnem sprejema sklepa na skupščini.
5. Spremembe statuta družbe – odobreni
kapital.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predloženi obliki:
»Spremeni se 11. člen statuta in se glasi: uprava je pooblaščena, da lahko poveča
osnovni kapital do 50% obstoječega osnovnega kapitala z izdajo novih delnic.
Nove delnice iz prejšnjega odstavka tega
člena se lahko izdajo le na podlagi soglasja
nadzornega sveta.
Pooblastilo iz prvega odstavka velja za
obdobje 5 let po vpisu teh sprememb v sodni
register.«.
6. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe za nakup in prodajo lastnih
delnic, pri čemer skupni nominalni znesek
kupljenih lastnih delnic ne sme presegati
10% osnovnega kapitala.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja v
skladu z zakonom 18 mesecev.
Pri pridobivanju prodajna cena delnice ne
sme znašati manj kot 10% od trimesečnega
povprečja enotnih dnevnih borznih cen šteto
od dneva nakupa, prav tako pa ne more znašati več kot 10% od opisane osnove.
Družba bo lastne delnice uporabila za
izplačilo udeležbe na dobičku in ohranjanje
vrednosti delnice družbe. Lastne delnice se
bodo pridobivale in odsvajale na podlagi poslov na organiziranem trgu.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2005 se imenuje revizorska hiša Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih
zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati
s pismenim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine
upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in
spremembe statuta družbe so na vpogled
delničarjem na sedežu družbe Količevo 2,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega vabila in obrazloženi.
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Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine dne 23. junija 2005 ob 16. uri na
istem mestu. Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Helios Sestavljeno podjetje
za kapitalske naložbe in razvoj d.d.
uprava
Št. 337/05
Ob-13656/05
Uprava družbe na podlagi določil točke
7.2., 7.3., in 7.4. statuta delniške družbe GZL
Geoprojekt, d.d., Letališka cesta 27, 1000
Ljubljana in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah sklicuje
8. redno sejo skupščine
delniške družbe GZL Geoprojekt,
Podjetje za geotehnična dela, d.d.,
Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 20. 6. 2005 ob 12. uri na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta skupščini:
Ugotovi se navzočnost na skupščini.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočo skupščine se imenuje
Danica Dvanajšček, univ. dipl. prav.,
– za preštevalca glasov se imenujeta Željko Jug in Ana Pušljar.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2004, z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2004.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta skupščini:
2.a Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta, ki se nanaša na preveritev
letnega poročila.
2.b V letu 2004 je družba dosegla čisti
dobiček v višini 63,920.850,80 SIT. S tem
je družba pokrila 61,071.530,27 SIT nekrite izgube iz leta 2003, oblikovala zakonske
rezerve v višini 142.466,02 SIT, tako da je
bil dosežen bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2004 v višini 2,706.854,51 SIT, ki
ostaja nerazporejen.
2.c Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta in uprave družbe za poslovno
leto 2004 ter jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta skupščini: po predlogu nadzornega sveta skupščina imenuje revizijsko družbo »ITEO-Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o. Ljubljana« kot revizorja za poslovno
leto 2005.
4. Plačilo nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta skupščini:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep, da se članom nadzornega
sveta za njihovo delo zagotovi nagrada:
– za predsednika nadzornega sveta v višini 150.000 SIT bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
100.000 SIT bruto.

Nagrada se članom nadzornega sveta
izplača v breme stroškov tekočega poslovanja.
5. Vprašanje in pobude delničarjev.
Udeležba
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo svojo udeležbo v tajništvu družbe v
Ljubljani, Letališka 27 in ki so tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe. Pooblastilo mora biti dano v pisni
obliki in ga je potrebno predložiti na sedež
družbe, kjer ostane shranjeno.
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.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki
vključujejo 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, je na
vpogled delničarjem v tajništvu sedeža družbe
v Ljubljani, Letališka 27, vsak delavnik od 9.
do 12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
GZL Geoprojekt
Podjetje za geotehnična dela, d.d.
predsednik uprave
Marko Lukač, u.d.i.g.
Št. 05/2005
Ob-13657/05
Na podlagi 17. člena statuta delniške
družbe Pekarna Vrhnika d.d. in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicuje uprava družbe
12. sejo skupščine
delniške družbe Pekarna Vrhnika d.d.,
ki bo v ponedeljek dne 27. 6. 2005 ob 12.
uri na sedežu družbe, Idrijska cesta 21, Vrhnika, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine izvoli Igor Škrinjar
in za preštevalko glasov Nadja Slokan. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar Marjan Kotar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja,
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.
Predlog sklepa št 2.1.:
Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2004 znaša 1.141,955.317,12
SIT in se uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem
27,658.800 SIT, v bruto višini 180 SIT na navadno delnico družbe;
– 1.114,296.517,12 SIT bilančnega dobička ostane nerazporejenega in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih
letih.
Dividende se bodo delničarjem izplačale po stanju vknjiženih imetnikov imenskih
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delnic v delniški knjigi družbe, na dan 27. 6.
2005, najkasneje do 26. 10. 2005.
Predlog sklepa št 2.2.: skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe
Pekarna Vrhnika d.d. za poslovno leto 2004
in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2004.
V skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah, skupščina potrjuje in odobri
delo upravam, ki so delovale v družbi v letu
2004 in potrjuje in odobri delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 in jim podeljuje
razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revizorja za poslovno leto 2005
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija,
d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
4. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta iz vrst delničarjev.
4.1. Razrešitev članov nadzornega sveta
iz vrst delničarjev.
Predlog sklepa:
Zaradi poteka mandata se s 5. 12. 2005
razrešita funkcije iz vrst delničarjev naslednja
člana nadzornega sveta:
– prof. dr. Janez Hribar,
– France Dobravec.
4.2. Imenovanje članov nadzornega sveta
iz vrst delničarjev.
Predlog sklepa:
Iz vrst delničarjev se v nadzorni svet za
mandatno obdobje 4 leta od 6. 12. 2005 imenujeta naslednja člana:
– France Dobravec,
– Marko Rems.
5. Informacija o razrešitvi članov nadzornega sveta in imenovanju novih članov
nadzornega sveta iz vrst predstavnikov delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani, da
se zaradi odstopa, z 31. 3. 2005 razreši s
funkcije iz vrst predstavnikov delavcev naslednji član nadzornega sveta Boštjan Kos
in se s 1. 4. 2005 s strani sveta delavcev, za
mandatno dobo do 18. 3. 2007, za predstavnika delavcev v nadzornem svetu imenuje
član Aleš Langenvalter.
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, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavijo svojo
udeležbo pri Nadji Slokan v tajništvu uprave
družbe na Vrhniki, Idrijska cesta 21, 1360
Vrhnika, do 23. 6. 2005.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 15 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: vabljene prosimo, da
svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni
vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem
tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem
z istim dnevnim redom. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo: gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, ki vključujejo 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 na sedežu družbe
na Vrhniki, Idrijska cesta 21, pri Nadji Slokan,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Pekarna Vrhnika d.d.
uprava
Ob-13658/05
Na podlagi 20. člena Statuta Commerce d.d., Einspielerjeva 6, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
10. skupščino
družbe Commerce d.d.,
ki bo v četrtek, 23. junija 2005 ob 14. uri
na sedežu družbe, Ljubljana, Einspielerjeva
6, v Galeriji Commerce.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, predstavitev notarja ter izvolitev predsednika in preštevalca
glasov.
Direktor družbe otvori skupščino.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
Na predlog uprave se sprejme naslednji
sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Tomaž Čad.
Za preštevalki glasov se izvolita: Darja
Štembal in Anica Novak.
2. Seznanitev skupščine s sklepom sveta
delavcev o odpoklicu in imenovanju člana
nadzornega sveta kot predstavnika zaposlenih.
Skupščina se seznani z obvestilom sveta delavcev z dne 9. 2. 2005 o odpoklicu in
imenovanju člana nadzornega sveta predstavnikom zaposlenih.
3. Seznanitev z letnim poročilom in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto
2004 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
A) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004, z revizorjevim poročilom
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
B) Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: sprejme se
uporaba bilančnega dobička ugotovljenega
za leto 2004, in sicer:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2004
v višini 6,496.662,02 SIT po stanju na dan
31. 12. 2004 se uporabi za:
– oblikovanje drugih rezerv v višini
6,496.662,02 SIT.
Izplačilo dividend delničarjem se ne izvede zaradi predvidenega nakupa lastnih
delnic.
C) Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2004.
4. Sprememba postavk kapitala.
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Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina zadolži upravo, da na dan 1. 1. 2005 v poslovnih
knjigah odpravi speciﬁčnosti na postavkah
rezerv, skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah.
5. Imenovanje nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: skupščina zaradi prenehanja
mandata z dnem 2. 12. 2005 razreši člana
nadzornega sveta predstavnika delničarjev:
Mira Medveška in Jožeta Zagorca.
Skupščina izvoli člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev: Mira Medveška in
Jožeta Zagorca, za naslednje mandatno obdobje od 2. 12. 2005 naprej.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil člana predstavnika delavcev v
nadzorni svet: Borisa Lenka, za mandatno
obdobje od 2. 12. 2005 naprej.
6. Določitev plačila za delo v nadzornem
svetu.
Na predlog uprave se sprejme naslednji
sklep: člana nadzornega sveta za opravljanje
funkcije prejmeta plačilo v višini bruto 1.500
EUR letno, predsednik nadzornega sveta za
opravljanje funkcije prejme plačilo v višini
3.000 EUR letno, v tolarski protivrednosti po
prodajnem tečaju Nove Ljubljanske banke
d.d. na dan izplačila. Člana in predsednik
nadzornega sveta prejmejo plačilo v kvartalnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler
opravljajo funkcijo.
Kvartalno izplačilo znaša tri dvanajstine
letnega zneska, navedenega v prejšnjem odstavku tega sklepa.
Predsednik in člana nadzornega sveta za
udeležbo na sejah ne prejmejo sejnine.
Tako določeno plačilo za delo v nadzornem svetu velja od izvolitve članov nadzornega sveta za naslednje mandatno obdobje.
7. Umik lastnih delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: osnovni kapital družbe se iz 631,283.000 SIT zmanjša
za 36,763.000 SIT na znesek 594,520.000
SIT z umikom 36.763 delnic, v skladu z določbami veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah. Osnovni kapital družbe se zmanjša
zaradi njegovega prevelikega obsega glede
na dejavnost in potrebe družbe. V kapitalske
rezerve družbe se odvede znesek, ki je enak
celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih
delnic.
Uprava je zadolžena za izdelavo prečiščenega besedila statuta družbe.
8. Pridobivanje lastnih delnic – sedma alinea 240. člena ZGD.
Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: družba sme
pridobivati lastne delnice na podlagi sklepa skupščine o umiku delnic po določbah o
zmanjšanju osnovnega kapitala s tem, da:
a) najvišja prodajna cena delnic ne sme
biti višja od 3x nominalne vrednosti delnice;
b) skupni nominalni znesek pridobljenih
lastnih delnic ne sme presegati 20% osnovnega kapitala.
9. Pridobivanje lastnih delnic – osma alinea 240. člena ZGD.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem
preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne
delnice družbe s tem, da:
c) najnižja prodajna cena delnic ne sme
biti nižja od 1x nominalne vrednosti delnice,
najvišja prodajna cena delnic pa ne sme biti
višja od 3,5x nominalne vrednosti delnice;
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d) skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala;
e) se oblikuje rezerve za namen nakupa lastnih delnic v ustrezni višini v skladu s
predpisi;
f) pooblastilo za nakup lastnih delnic družbe velja 18 mesecev od dneva sprejema
tega sklepa.
10. Imenovanje revizorja.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2005 se imenuje revizijska
hiša BDO EOS Revizije d.o.o., Družba za
revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, z letnim
poročilom, mnenjem neodvisnega revizorja
in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v pisarni
št. 422, od sklica skupščine dalje, vsak delovni dan od 12. do 14. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 20. 6.
2005, oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in glasovalna pravica
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno
prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.
Galerija Commerce bo v ta namen odprta
pol ure pred začetkom zasedanja. Prijavljeni
delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo
z identiﬁkacijskim dokumentom, zastopniki
pravnih oseb pa z izpisom iz sodnega registra ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost
ter prevzamejo ustrezno gradivo.
Commerce d.d.
direktor
Izidor Baus
Ob-13662/05
Uprava delniške družbe Murka trgovina in storitve, d.d., Alpska cesta 45, 4248
Lesce s soglasjem nadzornega sveta družbe
sklicuje
skupščino delniške družbe,
ki bo dne 21. junija 2005 ob 9. uri, na
sedežu družbe, na Alpski 45, 4248 Lesce, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in se imenujejo predlagani organi
skupščine: predsednik skupščine in preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Letno poročilo družbe za leto 2004 – informacija o poslovanju družbe s podelitvijo
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem
posredovala informacijo o letnem poročilu
družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za preteklo leto.
3. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
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Predlog sklepa:
1. Dosedanji članici nadzornega sveta Nevi Virant na podlagi odstopne izjave z
dnem 21. 6. 2005 preneha članstvo v nadzornem svetu.
2. Za novega člana nadzornega sveta
družbe, z mandatom od 21. 6. 2005 dalje,
skupščina izvoli Andreja Črešnovca, rojenega 18. 11. 1969.
4. Obravnava poslovanja družbe v letih
2000 do 2004.
Delničarji, katerih delnice presegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe v skladu
s 284. členom ZGD so predlagali obravnavo poslovanja družbe v letih 2000 do 2004
s poudarkom na zakonitosti in ekonomski
racionalnosti posameznih poslovnih odločitev, na gospodarjenju z nepremičninami, na
izplačilih zaposlenim, direktorjem in članom
organov družbe, zlasti pa na razlogih, ki so
privedli do oslabitve glavne poslovne dejavnosti družbe – poslovanja s trgovskim blagom in preusmerjanja le-te v novo ﬁnančno
dejavnost.
Predlagatelji v tej zvezi niso predlagali
nobenega gradiva ali sklepa.
5. Obravnava zahteve delničarjev po 293.
členu ZGD z dne 4. 11. 2004.
Predlog sklepa: zavrne se zahteva delničarjev po posredovanju dokumentov in vpogled v knjige in spise družbe, kot so jo delničarji zahtevali v vlogi z dne 4. 11. 2004.
Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta za leto 2004 je delničarjem dostopno
oziroma bo vsem delničarjem posredovano
na njihovo pisno zahtevo, naslovljeno na
upravo družbe Murka, trgovina in storitve,
d.d., Alpska cesta 45, 4248 Lesce.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki morajo svojo udeležbo
na skupščini družbe prehodno pisno prijaviti
upravi družbe najkasneje do vključno sobote,
19. junija 2005, ko morajo prijave prispeti na
sedež družbe.
Murka, trgovina in storitve, d.d.
uprava družbe
Št. 2005-034
Ob-13665/05
Inženiring IBT Ljubljana d.d. svetovanje,
projektiranje in inženiring, Proletarska cesta
4, Ljubljana, uprava v skladu z 283. členom
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
10. skupščino
Inženiring IBT Ljubljana, d.d. svetovanje,
projektiranje in inženiring
Seja skupščine bo v sejni sobi Inženiring
IBT Ljubljana d.d., Proletarska cesta 4 v Ljubljani, dne 28. 6. 2005 ob 10. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organe skupščine (predsednika skupščine, preštevalca glasov in
notarja).
Predlog sklepa: izvolijo se organi po predlogu uprave.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se z
dnem 28. 6. 2005 imenujeta: Peter Car in
Vera Pollak.
4. Obravnava letnega poročila za leto
2004, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sve-

ta, da bilančni dobiček v višini 22,845.620,55
SIT ostane nerazporejen. Upravi in članom
nadzornega sveta se podeli razrešnico za
delo v poslovnem letu 2004.
Vsa gradiva in celotni predlogi sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
pri Cveti Cankar Jug od 25. 5. 2005 do 25. 6.
2005 od 9. do 10. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine v tajništvo družbe pošljejo
pisne, razumno utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda.
Uprava bo v 12 dneh po objavi sklica
skupščine delničarjev, kateri bodo to zahtevali, poslala sporočila in gradiva iz 287. člena
ZGD.
Na zasedanju skupščine lahko sodelujejo
delničarji, ki se izkažejo z osebnim dokumentom in potrdilom o lastništvu delnic, pooblaščenci delničarjev pa tudi z veljavnim pisnim
pooblastilom.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev na dan 28. 6. 2005 ali
njihovi pooblaščenci, kateri prijava udeležba
na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka eno uro, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem sklicu je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih glasov.
Inženiring IBT Ljubljana d.d.
uprava družbe
Ob-13667/05
Na podlagi statuta delniške družbe Tovarne transportnih naprav d.d. Podskrajnik 17,
1380 Cerknica z dne 19. decembra 1996,
uprava družbe TTN Tovarne transportnih naprav d.d. vabi delničarje na
8. skupščino
družbe Tovarne transportnih naprav d.d.,
ki bo v ponedeljek 21. junija 2005 ob 8.
uri v prostorih uprave na sedežu družbe, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti notarja ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Helena Rajk, za preštevalca
glasov se imenujeta Janez Telič in Marija
Meden.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2004.
3. Sklepanje o uporabi dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: celoten bilančni dobiček
28,167.995 tolarjev se uporabi za pokrivanje
izgube iz prejšnjih let. Skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2004.
4. Sprememba statuta. Besedilo predlaganih sprememb je dostopno na sedežu
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe po predlogu direktorja in nadzornega sveta.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
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Št.

stilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.
Delničar oziroma njegov pooblaščenec se
lahko udeleži skupščine oziroma uresničuje
glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da se najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine prijavi za udeležbo na skupščini.
Prijave lahko neposredno odda v tajništvu
družbe ali pošlje po pošti na naslov družbe.
Prijava se šteje za pravočasno, če jo je delničar oddal priporočeno po pošti, najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje, kot tudi pooblaščence prosimo, da se na dan zasedanja skupščine javijo
v tajništvu najmanj 30 minut pred začetkom
skupščine zaradi podpisa liste prisotnih in
prevzema glasovalnih lističev.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine po
tem dnevnem redu, je na voljo v tajništvu
na sedežu družbe dan po objavi zasedanja
skupščine od 10. do 12. ure.
TTN d.d.
uprava
Viktor Pakiž

Predlog sklepa št. 5 kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet: sprejme se spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe
Peko, Tovarna obutve d.d., Tržič, po predlogu, ki je sestavni del sklepa.
5. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa št. 6 kot ga predlaga nadzorni svet: za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2005 skupščina družbe imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8/A, 1000 Ljubljana.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v tajništvu predsednice uprave
družbe na sedežu družbe v Tržiču, cesta Ste
Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, vsaj tri dni
pred sejo skupščine družbe.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec naj
prijavi svojo udeležbo na skupščini družbe v
pisni obliki, tako da prijave prispejo na sedež
družbe najkasneje vključno do 18. 6. 2005
do 13. ure, sicer delničar izgubi pravico do
udeležbe na skupščini.
Vsem delničarjem družbe Peko, d.d. je
bilo gradivo vročeno dne 21. 4. 2005 s kurirsko službo.
Popolno gradivo za 14. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled
pri Ireni Križnar, na sedežu družbe v Tržiču,
cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, in
sicer vsak delovni dan po objavi sklica skupščine od 8. do 12. ure.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine Upravi družbe, ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo
njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
23. 6. 2005 ob 11. uri. Naknadno sklicana
seja skupščine bo sklepčna za odločanje ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič
predsednica uprave
Marta Gorjup Brejc, MBA

Ob-13669/05
Na podlagi 7.3. točke statuta Mariborske livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje 9,
2000 Maribor, uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor, d.d.,
ki bo 23. 6. 2005 ob 15. uri v Mariborski
livarni Maribor d.d., v jedilnici hale A, Oreško
nabrežje 9, Maribor, ter predlaga naslednji
dnevni red in sprejem sklepov skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in veriﬁkacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004 ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2004;
b) bilančni dobiček v višini 13,813.654,41
SIT se razporedi med druge rezerve;
c) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2004.
3. Izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi odstopa člana
nadzornega sveta Slavka Jarca se za štiriletno obdobje z začetkom mandata 23. 6. 2005
izvoli za člana nadzornega sveta MLM d.d.,
predstavnika delničarjev Stanislav Kunej.
Zaradi poteka mandata članoma nadzornega sveta MLM d.d., se za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata dne 12. 11.
2005, izvolita člana nadzornega sveta MLM,
d.d., predstavnika delničarjev, Jože Dover in
Marjan Senica.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2005
se imenuje Auditor, revizijska družba, d.o.o.,
Murkova 4, Ptuj.
Predlagatelj sklepov pod točko 1 je uprava, pod točko 2 uprava in nadzorni svet, pod
točko 3 in 4 nadzorni svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in letno poročilo je na vpogled v tajništvu
družbe MLM, d.d., vsak delovnik med 11. in
13. uro. Na skupščini 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 7 dneh po
objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoje za udeležbo na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu MLM, d.d.,
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic, delničarje naprošamo, da pridajo na skupščino pred zasedanjem. Delničarji oziroma njihovi pooblaščeni izkažejo svojo identiteto z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki z izpisom iz sodnega registra in
osebnim dokumentom.
Jedilnica hale A bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih. Skupščina
bo takrat ponovno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mariborska livarna Maribor, d.d.
uprava
Št. 08/05-100
Ob-13671/05
Uprava delniške družbe sklicuje na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 44. člena Statuta delniške družbe
14. redno skupščino
delniške družbe Peko, tovarna obutve,
d.d., Tržič,
ki bo v Ljubljani, dne 23. 6. 2005 ob 10. uri
na sedežu notarke gospe Nade Kumar, Slovenska cesta 56, v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1 kot ga predlaga uprava: izvolijo se delovna telesa skupščine, in
sicer se za predsednico skupščine imenuje
Andreja Uštar, za preštevalko glasov pa Ireno Križnar.
Na seji je prisotna notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 s poročilom revizorske hiše
KPGM Slovenija d.o.o., Ljubljana in poročilom nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2 kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet: skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2004 s poročilom revizorske hiše KPMG Slovenija d.o.o.
in poročilom nadzornega sveta.
Na podlagi sprejetega letnega poročila za leto 2004 se dobiček družbe v višini
126,356.957,64 SIT uporabi za pokrivanje
prenesene izgube.
Predlog sklepa št. 3 kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet: skupščina podeli
razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2004.
3. Zamenjava člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 4 kot ga predlaga nadzorni svet: skupščina ugotavlja, da na podlagi
podane odstopne izjave preneha članstvo v
nadzornem svetu dosedanjemu članu nadzornega sveta Bojanu Mandiču.
Za člana v nadzornem svetu družbe, se
do izteka mandata (7. 12. 2006) dosedanjega člana nadzornega sveta, imenuje Gorazd
Trček.
4. Sprememba statuta.

Stran

Št. 1100/1109
Ob-13673/05
Na podlagi 6.3 člena Statuta družbe Iskra
INVEST, d.d. sklicuje uprava
10. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 23. 6. 2005 ob 14. uri v
sejni sobi družbe, Stegne 25a v Ljubljani z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Skupščina je seznanjena s tem, da je na
njej navzoč notar.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– predsednika skupščine – Jožeta Godca,
– dva preštevalca glasov – Franca Kosija
in Ireno Šubert.
2. Seznanitev z Letnim poročilom Iskre
Invest, d.d., z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
3. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sveta
bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004 v višini
390,178.955,80 SIT, ostane nerazporejen.
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b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za poslovno leto 2005 za revizorja imenuje revizijska družba Texima-Konta,
d.o.o., Moste 74b, Žirovnica.
Gradivo za skupščino, je s predlogi sklepov delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 25a, v tajništvu vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.
Na skupščini 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 oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji
skladno s statutom oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo pisno prijaviti
družbi tako, da pisna prijava prispe na sedež
družbe najkasneje do vključno 20. 6. 2005,
sicer se nimajo pravice udeležiti skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje prosimo, da pravočasno pridejo na skupščino zaradi evidence.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra INVEST, d.d.
uprava družbe
Št. 002278
Ob-13675/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe IMP inženiring, montaža, proizvodnja, d. d., Dunajska
cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
9. redno skupščino
IMP inženiring, montaža, proizvodnja,
d.d.,
ki bo v torek, 21. 6. 2005, ob 13. uri, na
sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti
7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kenig.
Za preštevalca glasov se izvolita Saša
Krančan in Janez Žagar.
Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2004 z mnenjem revizijske
hiše in pisnega poročila nadzornega sveta
družbe k letnemu poročilu in mnenju revizijske hiše.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2004 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na podlagi predloga uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe,
sprejme skupščina naslednji sklep:
3.1 Bilančni dobiček po stanju 31. 12.
2004 znaša 129,709.082,21 SIT.
Bilančni dobiček je oblikovan iz ostanka
prenešenega čistega dobička za leto 2003 v
znesku 28,282.838,51 SIT in čistega dobička
za leto 2004 v znesku 101,426.243,70 SIT.
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Od ugotovljenega bilančnega dobička za
leto 2004 v skupnem znesku 129,709.082,21
SIT se uporabi:
– znesek 34,350.800 SIT za izplačilo dividend delničarjev, in sicer se izplača po 400
SIT bruto na vsako delnico. Do dividend so
upravičeni vsi delničarji, ki bodo na dan 30. 6.
2005 vpisani kot lastniki v delniško knjigo.
Dividende se bodo začele izplačevati najpozneje v 30 dneh od dneva skupščine;
– znesek 95,358.282,21 SIT ostane nerazporejen.
3.2 Potrdi in odobri se delo direktorja v
poslovnem letu 2004 in se direktorju za poslovno leto 2004 podeli razrešnico.
3.3 Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta
za poslovno leto 2004 podeli razrešnico.
4. Sprememba ﬁrme družbe.
Na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta družbe, sprejme skupščina naslednji
sklep: spremeni se ﬁrma družbe IMP, d.d., in
se glasi: IMP, družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo objektov, d.d.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2005.
Sklep: za revizorja, ki bo revidiral letne
računovodske izkaze za poslovno leto 2005,
imenuje skupščina revizijsko hišo Plus Revizija, d.o.o., iz Ljubljane.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2004, poročilo nadzornega sveta z mnenjem
o poslovnem poročilu uprave za poslovno
leto 2004, mnenje revizorja za poslovno leto
2004 so na vpogled v tajništvu direktorja na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta
7, od vključno dneva objave tega vabila do
vključno 21. 6. 2005 vsak delavnik od 9. do
12. ure.
Zaradi sestave seznama delničarjev,
vabimo delničarje, da pisno priglasijo svojo
udeležbo na skupščini do 17. 6. 2005. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo
delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v
delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
Vpis delničarjev na skupščini bo možno
pol ure pred začetkom skupščine. Identiteto
izkažejo z osebno izkaznico ali drugo ustrezno javno listino s sliko ali izpisom iz registra
pravnih oseb in pooblastilom.
O sklepih dnevnega reda pod točko 1,
3 in 5 odloča skupščina z večino oddanih
glasov. O sklepu dnevnega reda pod točko
4 pa s ¾ na skupščini zastopanega osnovnega kapitala.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13.30 in bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMP, d.d.
direktor
Vladimir Kuret, univ. dipl. inž. str.
Št. 266/05
Ob-13677/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
uprava družbe sklicuje
10. skupščino
družbe Gozdno gospodarstvo Novo
mesto d.d., Gubčeva 15, 8000 Novo
mesto,
ki bo dne 30. 6. 2005, ob 12. uri v sejni
dvorani Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d., Gubčeva 15, v Novem mestu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: na podlagi poročila preštevalcev glasov skupščina ugotovi, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli delničar ali pooblaščenec, ki zastopa
največ delnic družbe, za sestavo notarskega
zapisa se pooblasti gospo Marto Malič, notarko v Novem mestu. Za preštevalca glasov se
izvolita Lado Javornik in Jože Kovačič.
2. Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe za leto 2004 na podlagi
revidiranega letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe za leto 2004
na podlagi revidiranega letnega poročila
uprave o poslovanju družbe za leto 2004.
3. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega dobička po letnem obračunu za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Delitev bilančnega dobička v znesku
453,871.427,56 SIT:
– za dividende – 69,794.000 SIT,
– za nagrade upravi, predsedniku nadzornega sveta in članom nadzornega sveta v
razmerju 1 : 0,7 : 0,5 – 9,569.000 SIT,
– za
nerazporejeni
dobiček
–
374,508.427,56 SIT.
Družba bo delničarjem izplačala dividende v roku 45 dni od dneva seje skupščine, in
sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v Centralni klirinško
– depotni družbi, d.d. Ljubljana, vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina razbremenjuje člane
nadzornega sveta in upravo družbe odgovornosti za poslovno leto 2004.
5. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva
Novo mesto d.d. za leto 2005 se imenuje
EPIS d.o.o., Celje.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pisno pooblastilo mora biti dostavljeno družbi vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Za udeležbo na skupščini
se ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa se izkažejo z
izpisom iz sodnega registra.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom
seje, prijavijo z osebnim identiﬁkacijskim dokumentom v sprejemni pisarni ter s podpisom
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Milanu Dragišiču, univ. dipl.
ek., od 10. do 12. ure.
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Št.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda za katere žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.
uprava

10. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil in toplotne
tehnike Maribor d.d.,
ki bo v sredo, 22. junija 2005, s pričetkom
ob 15. uri, v prostorih družbe v Mariboru,
Preradovičeva ulica 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predlagani predsednik
skupščine in predlagani preštevalki glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu o poslovanju TVT Maribor d.d. za leto 2004.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se je skupščina seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila o poslovanju TVT Maribor d.d. za
leto 2004.
3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico v smislu 282.a člena ZGD predsedniku
uprave in nadzornemu svetu družbe za leto
2004.
4. Sprejem sklepa o pridobitvi lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe pooblašča upravo družbe, da v zvezi z izvedbo
dveh zmanjšanj osnovnega kapitala družbe
po sklepu skupščine z dne 14. 6. 2004, odkupi od delničarjev posledično nastale delne
pravice, ki skupaj predstavljajo 467 lastnih
delnic družbe, po ceni 591,612831659744
SIT za eno delnico.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje družbo Iteo Abeceda podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Strossmayerjeva ul. 13, Maribor, za
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno
leto 2005.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo osebno ali s
priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se pol ure pred
pričetkom zasedanja skupščine prijavijo v
tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1.
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.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo, sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 9. od 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polu-

Ob-13688/05
Na podlagi določil ZGD in statuta družbe
uprava družbe Kočevski tisk, d.d. objavlja
sklic
8. redne seje skupščine
družbe Kočevski tisk, d.d.,
ki bo 23. junija 2005 ob 12. uri v sejni sobi
hotela Valentin v Kočevju.
Dnevni red:
Na skupščini bo prisotna vabljena notarka
Nina Češarek.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenuje za predsednika skupščine Marjana Bastarja, za preštevalki glasov pa Andreja Tomšič in Nevenka
Hočevar.
3. Predložitev letnega poročila in poročila
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se je skupščina seznanila s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2004, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za leto 2004 in potrditvijo letnega poročila
za leto 2004.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček, ki znaša 26,581.863 SIT
razdeli na naslednji način:
– za dividende se nameni 25,316.060 SIT,
to pomeni 220 SIT bruto za eno delnico,
– za nagrade nadzornega sveta se razdeli
886.062 SIT bruto,
– nerazporejenega
dobička
ostane
379.741 SIT.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo pri KDD 30. junija
2005. Dividende bodo izplačane do 31. 10.
2005.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno
leto 2004.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2005
imenuje Iteo – Abeceda podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.d., Kotnikova 28, 1001
Ljubljana.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
8. skupščini imajo pravne ali ﬁzične osebe,
ki so kot delničarji Kočevskega tiska vpisani
v KDD 31. maja 2005.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo tisti delničarji, ki svoj prihod pisno
najavijo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
upravi družbe.
Delničar lahko za zastopanje na skupščini
in izvrševanje glasovalne pravice pooblasti
drugo osebo.
Pooblastilo mora biti pisno in deponirano
na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Skupščina je sklepčna in lahko odloča,
če je na seji zastopanih več kot 15% vseh
glasov.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
se pol ure po sklicu izvede nova skupščina
(drugi sklic), ki veljavno odloča ne glede na
število zastopanih glasov.
Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih družbe v tajništvu vsak delovni dan od
10. do 14. ure.
Kočevski tisk, d.d.
uprava
Franc Bartolme
Št. 58/05
Ob-13701/05
Direktor družbe Komunaprojekt d.d.,
dne 9. 5. 2005 na podlagi 30. člena statuta
družbe sklicuje
11. skupščino
delničarjev delniške družbe
Komunaprojekt, d.d.,
ki bo zasedala v torek, dne 14. 6. 2005
ob 14. uri v poslovnih prostorih družbe Komunaprojekt d.d., na Partizanski cesti 3-5
v Mariboru, 5. nadstropje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine je izvoljen
Ivan Bezjak.
Za preštevalki glasov Gizela Janžekovič
in Danica Vodenik.
Vabljeni notar je Stanislav Bohinc za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo o poslovanju Komunaprojekta d.d. za leto 2004 z mnenjem revizorja,
pisno poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: direktorju družbe in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica, s čimer je potrjeno in odobreno njihovo
delo v poslovnem letu 2004.
3. Razporeditev bilančnega dobička za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe Komunaprojekt d.d., za poslovno leto
2004 v višini 27,228.000 SIT ostane nerazporejen.
4. Informacija o gospodarskem načrtu
za leto 2005.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan sklica
skupščine ali njihovi pooblaščenci s pisnim
pooblastilom.
Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe v tajništvu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in druga dokumentacija je delničarjem na
voljo od objave sklica skupščine dalje dostopno na vpogled v pravni pisarni na sedežu družbe vsak delovnik od 10. do 12. ure
po predhodni najavi.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisno obrazloženi in vloženi v tajništvu družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Komunaprojekt d.d.
direktor
Marjan Bastič, univ. dipl. ek.
Ob-13712/05
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike
Maribor d.d. in v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem
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rnem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno nesklepčnost.
TVT Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-13717/05
Na podlagi 36. in 37. člena statuta družbe
Naravno zdravilišče Topolšica d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
8. redno skupščino
delniške družbe Naravno zdravilišče
Topolšica d.d.,
ki bo v četrtek, 23. 6. 2005 na sedežu
družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.,
Topolšica 77, 3326 Topolšica ob 11. uri, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina imenuje za predsednika skupščine Ivana Tajnška, za preštevalki glasov Ireno Žgank in Alenko Slatnar.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
3. Obravnava poročila o poslovanju družbe in poročila o delu nadzornega sveta in
preverjanju vodenja družbe v poslovnem letu
2004.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta z dne 12. 5. 2005 o
delu nadzornega sveta, preverjanju vodenja
družbe ter sprejemu in potrditvi letnega poročila uprave za leto 2004.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička iz poslovnega leta
2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina soglaša, da se sprostijo druge rezerve
iz dobička oblikovane do leta 2000 v višini 26,360.000 SIT za namen izplačila dividend delničarjem družbe in izplačilo nagrad
članom nadzornega sveta in upravi družbe.
Skupni znesek bilančnega dobička in sproščenih rezerv znaša 140,403.530,39 SIT.
Na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta se bilančni dobiček uporabi
za naslednje namene:
– dividende delničarjem 23,460.000 SIT;
– bruto vrednost dividende na delnico je
400 SIT;
– nagrada članom nadzornega sveta
2,200.000 SIT;
– nagrada upravi 700.000 SIT;
– 27,000.000 SIT se odvede v druge rezerve iz dobička;
– del bilančnega dobička v višini
87,043.530,39 SIT se prenese v naslednje
leto kot preneseni dobiček.
Družba izplača dividende in nagrade v
roku 45 dni po sprejetju sklepa na skupščini
delničarjev. Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic vknjiženi pri
KDD-Centralni klirinško depotni družbi na
dan 23. 6. 2005.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeli upravi in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo
v letu 2004 v smislu drugega odstavka 282.
člena Zakona o gospodarskih družbah.
6. Izstop člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme izstop
člana nadzornega sveta Abram Edvarda,
imenovanega s strani delničarja Vipa holding d.d.
Skupščina za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe na predlog delničarja
Vipa holding d.d., imenuje Murovec Martina,
za obdobje do 9. 7. 2006.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe imenuje za revizorja
za poslovno leto 2005 pooblaščeno revizijsko
družbo Ripro, d.o.o., Velenje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo v tajništvu družbe najmanj eno uro pred pričetkom zasedanja
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v upravi družbe od 10.
do 12. ure.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od
objave sklica.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem mestu čez eno uro. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
uprava družbe
Ob-13720/05
Na podlagi 23. člena statuta delniške
družbe sklicujem
11. skupščino
delniške družbe Galex, proizvodnja in
promet s farmacevtskimi in drugimi
proizvodi, d.d., Murska Sobota, Tišinska
ulica 29g, 9000 Murska Sobota,
ki bo dne 22. junija 2005 ob 16. uri v
Jakijevi dvorani Zavarovalnice Triglav d.d.,
Murska Sobota, Lendavska 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov
skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine in imenujeta zapisnikar in notar po predlogu sklicatelja.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2004.
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Galex, d.d. za leto 2004 in
pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2004 v skladu z 274.a členom ZGD.
2.2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004:
– bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004
znaša 320,986.487,35 SIT.
Predlog delitve:
– del za izplačilo dividend 59,800.000
SIT,

– del za nagrade upravi in nadzornemu
svetu 1,527.960 SIT.
Ostane preneseni čisti poslovni izid
259,658.527,35 SIT.
Dividenda za leto 2004 znaša 1.300 SIT
bruto po delnici.
2.3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da znaša bilančni dobiček za leto 2004
320,986.487,35 SIT in se ga nameni za izplačilo dividend v višini 59,800.000 SIT in za nagrade upravi in nadzornemu svetu 1,527.960
SIT, znesek v višini 259,658.527,35 SIT pa
se prenese v naslednje poslovno leto.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe in članom nadzornega sveta za leto
2004.
3. Volitve članov nadzornega sveta.
Ker nadzornemu svetu 28. 6. 2005 poteče mandat, uprava in nadzorni svet predlagata, da se za nove člane nadzornega sveta
izvolijo: Ivan Zajc, Erika Varga Lukač, Marjeta
Kisilak Voroš.
Za člane nadzornega sveta, predstavnike
zaposlenih, sta bila izvoljena: Marijan Klement in Marina Šiško Štihec.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvolijo predlagani predstavniki delničarjev.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za pooblaščenega revizorja družbe
Galex, d.d. za leto 2005 imenuje družba Audit
d.o.o. iz Murske Sobote.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Delničarje naprošamo, da svoje morebitne nasprotne ali nove predloge k posameznim točkam dnevnega reda, v pisni obliki z
utemeljitvijo, vložijo v roku 7 dni od objave
tega sklica na sedežu družbe Galex, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščencih. Delničarji morajo svojo ali udeležbo svojega pooblaščenca pisno prijaviti najkasneje tri dni pred
skupščino na sedežu družbe. Pooblaščenec
se mora pred sejo skupščine izkazati s pisnim pooblastilom.
Gradivo in predlogi sklepov so na vpogled delničarjem na sedežu družbe Galex,
d.d., Tišinska ulica 29g, Murska Sobota, vsak
delavnik od 10. do 12. ure, in sicer od 22. 5.
2005 do 22. 6. 2005.
Če skupščina ne bo sklepčna ob sklicu,
bo ponovno zasedanje istega dne ob 17.
uri v isti dvorani. Skupščina bo tokrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Galex, d.d., Murska Sobota
direktorica
Št. 820-05-00020
Ob-13751/05
Na podlagi 34. člena Statuta delniške
družbe Exoterm Kranj, d.d. s sedežem Struževo 66, 4200 Kranj in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
9. sejo skupščine
delniške družbe Exoterm Kranj, d.d.,
ki bo dne 22. junija 2005 ob 13. uri na
sedežu družbe Exoterm Kranj, d.d.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Drobnič Aljošo, za preštevalki
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glasov se imenujeta Jana Potočnik in Anka
Lombar, seji prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Exoterm Kranj, d.d. za poslovno
leto 2004 z mnenjem revizorja k letnemu
poročilu in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila ter seznanitev skupščine s konsolidiranim letnim
poročilom skupine Exoterm in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu ter ugotovitev in uporaba bilančnega dobička družbe
Exoterm Kranj, d.d. za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa:
2.a) Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe Exoterm Kranj, d.d.
ter konsolidiranim letnim poročilom skupine
Exoterm za poslovno leto 2004 in ugotavlja da znaša bilančni dobiček družbe Exoterm Kranj, d.d. na dan 31. 12. 2004 v višini 230,184.360,03 SIT, ki je sestavljen iz
prenesenega dobička v višini 155,943.051
SIT in čistega dobička tekočega leta v višini
74,241.309,03 SIT.
Celotni bilančni dobiček v višini
230,184.360,03 SIT ostane nerazporejen in
bo o njem odločeno v naslednjih letih.
2.b) V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2004.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2005 se imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopnih izjav se razrešita Matjaž Balentin in Jure Bizjak, kot člana nadzornega sveta družbe.
5. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenujeta Bojan Veber in Stanislav Osterman, in sicer z mandatom do 4. 9.
2008.
6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta za svoje delo pripada sejnina v višini 200
EUR, predsedniku nadzornega sveta pa 300
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila. Poleg
sejnine pripada vsem članom nadzornega
sveta tudi povračilo potnih in drugih razumnih
stroškov za prihod in udeležbo na seji.
7. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe Exoterm Kranj, d.d. na
podlagi osme alinee prvega odstavka 240.
člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe za dobo 18 mesecev od
sprejema tega sklepa za nakup lastnih delnic,
katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Namen pridobivanje lastnih delnic zmanjšanje
osnovnega kapitala zaradi optimatizacije razmerja med lastniškim in dolžniškim kapitalom
ali za namen prodaje strateškemu partnerju.
Za pridobivanje lastnih delnic v skladu s tem
sklepom se upošteva in uporablja 219. člen
Zakona o gospodarskih družbah. Uprava ne
sme pridobivati delnice izključno z namenom
trgovanja. Pri pridobivanju je uprava pooblaščena za nakup lastnih delnic po najnižji in
najvišji ceni, ki je določena v območju med

nominalno vrednostjo ene delnice, povečane
za faktor 1,0 do 7,0.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko s
soglasjem nadzornega sveta:
– umakne lastne delnice brez sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala,
– lastne delnice proda.
Za odkupljene lastne delnice družba v
skladu z ZGD oblikuje rezerve za lastne delnice, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali
po zakonu ali statutu predpisane rezerve,
ki se ne smejo uporabljati za izplačilo delničarjem.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od
10. do 11. ure, od dneva objave dnevnega
reda do vključno na dan zasedanja skupščine. Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni Klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana na dan 19. 6.
2005, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo, to je do
vključno 19. 6. 2005 prijavili upravi družbe
svojo udeležbo pismeno, tako da bo prijava
najkasneje do tega dne prispela na sedež
družbe. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Sklepčnost skupščine
Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine čez eno uro na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Exoterm Kranj, d.d.
uprava družbe – direktor
Janko Čevka, univ. dipl. inž.
Ob-13754/05
Na podlagi Statuta delniške družbe Totra
tekstil d.d., Trpinčeva 39, 1000 Ljubljana
sklicuje uprava družbe
10. redno sejo skupščine
ki bo v četrtek 30. 6. 2005 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Trpinčeva 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico skupščine Anjo Šelj in za preštevalca
glasov Natašo Peterman in Bojana Vrščaja.
Skupščini prisostvuje notarka Lokošek Majda.
2. Obravnava poročila o poslovanju v letu
2004.
Predlog sklepa: skupščino se obvesti o
sprejetju poslovnega poročila za leto 2004 s
strani nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
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Pravica udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo
vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali
njihovi pooblaščenci, katerih pisna prijava na
skupščino prispe na sedež družbe najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem skupščine, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic pa prosimo, da se delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci zasedanja udeležijo najmanj eno uro pred začetkom seje skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj petnajst odstotkov osnovnega kapitala.
Če skupčina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri,
na mestu prvega sklica. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
voljo na sedežu družbe, Trpinčeva 39, Ljubljana od dneva sklica naprej vsak delavnik
med 9. in 12. uro, v upravi družbe.
Totra tekstil d.d.
uprava
Matija Dobnik
Ob-13776/05
Na podlagi 11. člena Statuta uprava in
nadzorni svet Garant Pohištvena industrija, d.d., Polzela, s sedežem v Polzeli 176/a,
3313 Polzela, sklicujeta
11. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 24. 6. 2005 ob 12. uri
na sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine
ter poročilo veriﬁkacijske komisije:
– izvolitev predsednika,
– izvolitev preštevalcev glasov in ugotovitev sklepčnosti skupščine,
– ugotovitev prisotnosti notarja Srečka
Gabrila.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine, da je nadzorni
svet potrdil Letno poročilo za leto 2004.
Skupščina sprejme na znanje, da je
nadzorni svet potrdil Letno poročilo za leto
2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004, izplačilu dividend ter
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
– bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004
v višini 32,283.591,83 SIT se uporabi kot
sledi:
– del bilančnega dobička 24,590.640
SIT se razporedi za izplačilo deležev v dobičku lastnikom 120 SIT bruto na delnico,
– del bilančnega dobička v višini
6,495.199,03 SIT se odvede v druge rezerve
iz dobička,
– za izplačilo udeležbe na dobičku nadzornemu svetu družbe 1,197.752,80 SIT,
– dividende v višini 120 SIT bruto na delnico se izplačajo v roku 60 dni po sprejemu
sklepa tistim upravičencem, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD
na dan 24. 6. 2005,
– skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2004.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja v letu 2005
se imenuje Rating, d. o.o. Celje.
II. Gradivo
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Delničarji prejmejo na svoje naslove obrazložitve vsebine obravnavanih predlogov.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 13.
uri ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja
skupščine.
IV. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo,
ki ostane shranjeno na sedežu družbe.
Garant Pohištvena industrija, d.d.,
Polzela
predsednik uprave
Matjaž Rojnik
predsednik nadzornega sveta
Dolfe Naraks
Ob-13783/05
Uprava Loške komunale d.d. Škofja Loka,
na podlagi 17. člena statuta, sklicuje
11. skupščino
družbe Loška komunala d.d. Škofja Loka,
ki bo 23. 6. 2005 ob 13. uri v poslovni
stavbi Loške komunale d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov
skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje organe
skupščine:
– predsednica skupščine Vida Gaber,
– preštevalec glasov Janez Štalec.
2. Sprejem spremembe dejavnosti in statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
skupščina sprejme spremembe dejavnosti
(razširitev: I/60.300 - cevovodni transport; J/
67.110 - dejavnost ﬁnančnih trgov) in statuta
družbe v predloženem besedilu.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za poslovno leto 2004 in stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno
leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
poslovno leto 2004, stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila in s potrditvijo
letnega poročila za poslovno leto 2004.
4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklepa:
4/1 Skupščina sprejme predlagano uporabo bilančnega dobička, ugotovljenega za
poslovno leto 2004.
4/2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobri delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2004.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Nadzorni svet predlagata sklep: skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto
2005 revizijsko družbo Plus revizijo d.o.o.
iz Ljubljane.
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6. Nagrade oziroma sejnine za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
izplačajo se predlagane višine nagrad oziroma sejnin za člane nadzornega sveta.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovanja imajo delničarji, ki so na dan 20. 6.
2005 vpisani v delniško knjigo družbe oziroma centralni register pri klirinško depotni
družbi.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku z glasovnicami, ki jih
prejmejo pred začetkom skupščine. Pooblastilo mora biti pisno.
Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda prejmejo vsi delničarji osebno
ali po pošti najmanj 30 dni pred dnevom zasedanja skupščine.
Predlagane spremembe statuta,letno poročilo za poslovno leto 2004 in revizorjevo
poročilo o računovodskih izkazih za leto 2004
je delničarjem na vpogled v pisarni vodje pravne in kadrovske službe družbe, na Kidričevi
cesti 43a v Škofji Loki, od 20. 5. 2005 dalje,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Loška komunala d.d.
Škofja Loka
uprava
Ob-13784/05
Na podlagi določil statuta družbe Metro
d.d., Lava 8, Celje in določil 283. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Metro d.d. sklicuje
11. redno sejo skupščine družbe
Metro d.d.,
ki bo dne 22. 6. 2005 ob 11. uri v prostorih
družbe Metro d.d., Lava 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine in preštevalca glasov. Za sestavo notarskega zapisa se imenuje notarja Srečka
Gabrila iz Žalca.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2004 s poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2004, s poročilom
nadzornega sveta in poročilom revizorja v
predloženem besedilu.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2004 in podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
3.1. Skupni bilančni dobiček po razporeditvi dela le tega za oblikovanje rezerv za
lastne delnice in povečanje zakonskih rezerv ugotovljen za leto 2004 znaša 66.282
TSIT in ostane v celoti nerazporejen in se
bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih
poslovnih letih.
3.2 Upravi in članom nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnega poročila in računovodskih izkazov za leto
2005 se imenuje BO Consulting d.o.o., Ljubljana, Neubergerjeva 9.
5. Odpoklic in izvolitev člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepov:
5.1 Vzame se na znanje odstop člana
nadzornega sveta Boštjana Marovta.
5.2. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se izvoli Sašo Drob-

nak z mandatom do konca mandata ostalih
članov nadzornega sveta.
6. Umik lastnih delnic
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se na predlog uprave in nadzornega sveta
z umikom 6828 lastnih delnic po nominalni
vrednosti 10.000 SIT za posamezno delnico, zmanjša tako, da se osnovni kapital iz
686,280.000 SIT zmanjša na 618,000.000
SIT in je razdeljen na 61800 delnic nominalne vrednosti 10.000 SIT. Uprava po vpisu
zmanjšanja osnovnega kapitala s sklepom
razveljavi 6828 umaknjenih delnic družbe in
izda nalog za izbris delnic iz delniške knjige.
Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala
je prevelik obseg osnovne glavnice glede na
dejavnost družbe.
7. Sprejem sklepa o vključitvi družbe.
Predlog sklepa: družba se na podlagi 488.
člena ZGD vključi v družbo Smark, poslovno
svetovanje in fotograﬁja, d.o.o., Kranj, Planina 3 kot glavno družbo.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z naslednjo izjavo glavne družbe: družba
Smark, poslovno svetovanje in fotograﬁja,d.o.o. Planina 3, Kranj kot glavna družba
izjavlja, da zagotavlja zunanjim delničarjem
vključene družbe Metro trgovska družba,
d.d., Lava 8, primerno odpravnino v denarju
v vrednosti 2.500 SIT za eno delnico vključene družbe.
8. Pooblastilo za nakup lastnih delnic
družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da v letu 2005 in v letu 2006
pridobiva in odsvaja lastne delnice. Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sklepa
skupščine dalje. Najnižja prodajna cena znaša 400 SIT, najvišja pa 20.000 SIT za vsako delnico, skupni nominalni znesek lastnih
delnic pa ne sme preseči 10% osnovnega
kapitala družbe.
Namen pridobivanja lastnih delnic je izpeljava delniških opcij, za obrambne mehanizme pred sovražnimi prevzemi, za ohranjanje vrednosti delnic, z namenom ustvarjanja kapitalskih dobičkov. Pri pridobivanju
in odsvajanju lastnih delnic skupščina izključuje načelo enake obravnave delničarjev in
uporabo 219. člena ter prednostno pravico
delničarjev in uporabo 313. člena Zakona
o gospodarskih družbah, tako da uprava za
račun družbe pridobiva in odsvaja lastne delnice prosto, brez omejitev in brez posebnih
obvestil delničarjem.
Skupščina pooblašča upravo, da po svoji
presoji s sklepom lastne delnice umakne in s
tem zmanjša osnovni kapital brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
9. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2004, revizorjevo mnenje in
poročilo nadzornega sveta, spremembe in
dopolnitve statuta, izjavo glavne družbe, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Celju, vsak delovni dan po objavi tega vabila,
med 10. in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino
na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s
pisnim pooblastilom tretjo osebo. Pooblastilo
se deponira na družbi skupaj s prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred skupščino.
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Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11.30 ne glede na višino zastopanega kapitala.
METRO d.d.
uprava
Ob-13785/05
Na podlagi določil Statuta družbe Tkanina
d.d., Lava 8, Celje in določil 283. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Tkanina d.d. sklicuje
redno sejo skupščine družbe
Tkanina d.d.,
ki bo dne 22. 6. 2005 ob 12. uri v prostorih
družbe Tkanina d.d., Lava 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine in preštevalca glasov. Za sestavo notarskega zapisa se imenuje notarja Srečka
Gabrila iz Žalca.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2004 s poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2004, s poročilom
nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2004 in podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
3.1. Skupni bilančni dobiček po razporeditvi dela le tega za oblikovanje rezerv za
lastne delnice za leto 2004 znaša 0 SIT.
3.2 Upravi in članom nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2004.
4. Odpoklic in izvolitev člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepov:
4.1 Vzame se na znanje odstop člana
nadzornega sveta Boštjana Marovta.
4.2. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se izvoli Stojan
Nikolić z mandatom do konca mandata ostalih članov nadzornega sveta.
5. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se na predlog uprave in nadzornega sveta
z umikom 6590 lastnih delnic po nominalni
vrednosti 10.000 SIT za posamezno delnico, zmanjša tako, da se osnovni kapital iz
410,900.000 SIT zmanjša na 345,000.000
SIT in je razdeljen na 34500 delnic nominalne vrednosti 10.000 SIT. Uprava po vpisu
zmanjšanja osnovnega kapitala s sklepom
razveljavi 6590 umaknjenih delnic družbe in
izda nalog za izbris delnic iz delniške knjige.
Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala
je prevelik obseg osnovne glavnice glede na
dejavnost družbe.
6. Sprejem sklepa o vključitvi družbe.
Predlog sklepa: družba se na podlagi 488.
člena ZGD vključi v družbo Tkanina Nova
družba pooblaščenka, d.d., Celje, Lava 8 kot
glavno družbo.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
naslednjo izjavo glavne družbe: družba Tkanina Nova družba pooblaščenka, d.d., Celje,
Lava 8 kot glavna družba izjavlja, da zagotavlja zunanjim delničarjem vključene družbe
Tkanina, d.d., Lava 8, primerno odpravnino v
denarju v vrednosti 5.000 SIT za eno delnico
vključene družbe.
7. Pooblastilo za nakup lastnih delnic
družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da v letu 2005 in v letu 2006
pridobiva in odsvaja lastne delnice. Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sklepa
skupščine dalje. Najnižja prodajna cena znaša 400 SIT, najvišja pa 20.000 SIT za vsako delnico, skupni nominalni znesek lastnih
delnic pa ne sme preseči 10% osnovnega
kapitala družbe.
Namen pridobivanja lastnih delnic je izpeljava delniških opcij, za obrambne mehanizme pred sovražnimi prevzemi, za ohranjanje
vrednosti delničarjev, z namenom ustvarjanja kapitalskih dobičkov. Pri pridobivanju in
odsvajanju lastnih delnic skupščina izključuje načelo enake obravnave delničarjev in
uporabo 219. člena ter prednostno pravico
delničarjev in uporabo 313. člena Zakona
o gospodarskih družbah, tako da uprava za
račun družbe pridobiva in odsvaja lastne delnice prosto, brez omejitev in brez posebnih
obvestil delničarjem.
Skupščina pooblašča upravo, da po svoji
presoji s sklepom lastne delnice umakne in s
tem zmanjša osnovni kapital brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
8. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2004, spremembe in dopolnitve
statuta, izjavo glavne družbe, poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Celju, vsak delovni dan po
objavi tega vabila, med 10. in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino
na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s
pisnim pooblastilom tretjo osebo. Pooblastilo
se deponira na družbi skupaj s prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12.30 ne glede na višino zastopanega kapitala.
Tkanina d.d.
direktor
Tomaž Hočevar,
univ. dipl. inž. tek. tehn.
Ob-13786/05
Na podlagi 7.5. člena statuta delniške
družbe Polident sklicujem
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10. sejo skupščine,
ki bo 21. 6. 2005 ob 13. uri na sedežu
družbe v Volčji Dragi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Janko Krušič, za preštevalki glasov
Žakelj Anica in Dominko Silvana, za notarko Eva Lučovnik in za zapisnikarko Švara
Anica.
2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2004 in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
a) skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta,
b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2004,
c) ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2004:
– ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2004 je 98,721.660,05 SIT,
– bilančni dobiček za leto 2004 se uporabi:
– 19,662.750 SIT za dividende, to je
270 SIT bruto dividende za delnico. Družba
bo izplačala dividende v 90 dneh po sklepu
skupščine po stanju delničarjev vpisanih v
delniško knjigo družbe na dan 22. 6. 2005.
Dividende v višini 13,578.151,75 SIT bodo
izplačane iz čistega dobička iz leta 2002,
preostanek 6,084.598,25 SIT pa iz čistega
dobička iz leta 2003,
– o delu bilančnega dobička v višini
79,058.910,05 SIT se bo odločalo v naslednjih letih.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja v letu 2005 se imenuje revizijska
družba Iteo Abeceda d.o.o.
4. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, ki najpozneje
3 dni pred skupščino upravi družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo oziroma deponirajo
pooblastilo za zastopanje, ki mora biti pisno. Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine 15 minut pred
začetkom zasedanja. Gradivo za skupščino vključno z letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta je delničarjem na vpogled
v tajništvu družbe vsak delovnik od 13. do
14. ure od dneva objave sklica skupščine do
zasedanja skupščine.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi pri
tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi tega
vabila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure in potem skupščina ponovno zaseda. Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Polident d.d.
direktor
Janko Krušič
Št. 659
Ob-13787/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.5. točke Statuta družbe
Marmor, Sežana d.d., Partizanska cesta 73a,
Sežana, sklicuje direktor družbe
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10. sejo skupščine
družbe Marmor, Sežana d.d., Partizanska
cesta 73a, Sežana,
ki bo v četrtek, dne 23. 6. 2005 ob 13. uri,
na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana. Čas prihoda na skupščino
je istega dne med 12.30 in 13. uro.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
Za predsednika skupščine se izvoli Može Tomaž, za preštevalki se izvolita Islam Suzana
in Grmek Erminija, na seji skupščine bo prisostvoval notar Milan Mesar iz Sežane.
2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2004, z mnenjem
revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta
o preveritvi sestavljenega letnega poročila
družbe Marmor, Sežana d.d., ter sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom o poslovanju za leto 2004,
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe
Marmor, Sežana d.d., s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in mnenja
pooblaščenega revizorja ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
za leto 2004.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2004, 108,787.060,30 SIT, ki je sestavljen iz:
– ostanka čistega dobička družbe za poslovno leto 2004, 16,597.582,74 SIT,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2003, 18,226.063,37 SIT,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2002, 12,957.750,75 SIT,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2001, 17,268.463,21 SIT,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2000, 16,391.818,20 SIT,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 1999, 27,345.382,03 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi v naslednje
namene:
– 27,345.382,03 SIT prenesenega čistega dobička družbe iz leta 1999 se razporedi
v druge rezerve iz dobička,
– bilančni
dobiček
v
višini
81,441.678,27 SIT ostane nerazporejen in
bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
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.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2005 imenuje revizorska družba EURO-IN & Partners
revizija in svetovanje d.o.o., Kidričeva 66a,
Škofja Loka.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelja sklepov pod 1., 2. in
3. točko, sta uprava in nadzorni svet družbe,
pod 4. točko pa nadzorni svet sam.
Popolno gradivo za skupščino je na vpogled in razlago vsem delničarjem od dne objave do vključno 23. 6. 2005 vsak delovni dan
od 12. do 14. ure na sedežu družbe. Pravico
udeležbe in uresničevanja glasovalne pra-
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vice na skupščini družbe imajo le delničarji
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
v korist katerih so delnice delniške družbe
vknjižene na računu vrednostnih papirjev pri
KDD, tri dni pred sejo skupščine in, ki tri dni
pred zasedanjem pisno najavijo svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na
sedež družbe prispe do vključno 20. 6. 2005.
Pooblastilo mora biti pisno in ga hrani družba. Uprava in nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in razumno utemeljeni
ter vloženi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi istega dne ob 13.30 v
istem prostoru in bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Marmor, Sežana d.d.
uprava družbe
direktor
Ciril Sigulin
Ob-13788/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Tekol d.d. sklicuje
uprava družbe
8. redno skupščino,
ki bo dne 28. 6. 2005 ob 10. uri v prostorih
sedeža družbe v Mariboru, Ul. Pohorskega
bataljona 14 in skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli Bezjak Diana,
– za preštevalki glasov se imenujeta Vlasta Antonič in Polajžar Andreja,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notarka Breda Horvat.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2004, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: v skladu z 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah, na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta se bilančni dobiček za leto 2004 v višini
48,563.194,96 SIT razdeli za:
– izplačilo dividend v višini 13,760.000
SIT – na eno delnico 1.000 SIT bruto,
– nagrado upravi v višini 4,856.319,50
SIT bruto,
– nagrado nadzornemu svetu v višini
456.138,80 SIT bruto,
– ostanek v višini 29,490.736,66 SIT kot
preneseni čisti dobiček.
Izplačilo dividend pripada lastnikom delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
na dan zasedanja skupščine dne 28. 6. 2005.
Izplačila se izvršijo v roku 30 dni.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu

svetu za poslovno leto 2004 in jima podeljuje
razrešnico.
5. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članov nadzornega sveta,
izvolitev novih članov nadzornega sveta ter
seznanitev skupščine z izvoljenim predstavnikom delavcev v nadzornem svetu družbe
Tekol d.d.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da
zaradi poteka mandata z dnem 28. 6. 2005
preneha mandat naslednjima članoma nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev:
– Razboršek Dragici in
– Cerar Borisu.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za mandatno obdobje 4 let naslednja člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev:
– Zoro Langerholc, inž., s pričetkom mandata 18. 7. 2005 in
– Dragico Razboršek, s pričetkom mandata 28. 6. 2005.
Skupščina se seznani, da zaradi poteka
mandata z dnem 1. 9. 2005 preneha mandat
članu nadzornega sveta – predstavniku delavcev Enesu Budimliču.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev za člana nadzornega sveta delniške
družbe Tekol d.d. – predstavnika delavcev,
izvolil naslednjega člana: Cerar Borisa za
mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata od 1. 9. 2005.
6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi sejnino za posamezno sejo nadzornega sveta v
neto višini:
– za predsednika nadzornega sveta 210
EUR,
– za člane nadzornega sveta 160 EUR,
preračunano v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizorja Plus Revizija, d.o.o., Bežigrad 1, 1000 Ljubljana, za
revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2005.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem
registru KDD d.d. Ljubljana na dan zasedanja
skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci
skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno in
deponirano na sedežu družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in zastopnike, da udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi
najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja
skupščine.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in pisnim poročilom nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure od
dneva objave do vključno dneva zasedanja.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11. uri v istih prostorih. Ob ponovljenem
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Št.

sklicu bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom
skupščine.
Tekol d.d.
uprava družbe

pisno prijavili upravi, najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, pooblaščenci pa morajo prijavi priložiti tudi pooblastila. Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure pred
zasedanjem zglasijo na sprejemnem mestu,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost
ter prevzeli gradivo za glasovanje.
Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala po
polurnem odmoru (drugi sklic). V tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
ESOTECH d.d., Velenje
uprava družbe

Št. 35/2005
Ob-13793/05
Uprava družbe Avtomerkur d.d. na podlagi 36. člena statuta družbe sklicuje
8. redno skupščino
družbe Avtomerkur d.d.,
ki bo 23. 6. 2005 ob 14. uri na sedežu
družbe na Samovi 14 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Anton Marolt, za preštevalca glasov se določi
Andrej Dolenc.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič Tratnik.
2. Bilančni dobiček 2004.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za leto 2004, s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004, o ugotovitvi bilančnega dobička ter mnenjem revizorja o računovodskih izkazih za poslovno leto 2004.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
bilančni dobiček za leto 2004 znaša 0,00
SIT.
2.3. Potrdi in odobri se delo direktorja v
poslovnem letu 2004 in se direktorju za poslovno leto 2004 podeli razrešnica.
2.4. Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 in se predsedniku in vsem drugim članom nadzornega sveta
za poslovno leto 2004 podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga sklep: za revizijo
poslovanja za leto 2005 se imenuje revizijsko
družbo Contura d.o.o., Celovška 150, 1000
Ljubljana,
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letnim poročilom uprave, poročilom nadzornega sveta iz 274.a člena ZGD in mnenjem
revizorja, je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe na Samovi 14 v Ljubljani, vsak
dan med 8. in 12. uro v času od dneva objave
sklica skupščine do dne skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je pisna prijava
delničarja najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
dokazilom o zakonitem zastopanju.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so 16. 6. 2005 vpisani
v delniško knjigo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, zaradi prevzema glasovnic in vzpostavitve evidenc.
Avtomerkur d.d.
uprava družbe
Št. 25822
Ob-13907/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.2. Statuta delni-

ške družbe ESOTECH d.d., Velenje sklicuje
uprava
9. sejo skupščine družbe
ESOTECH d.d., Velenje,
ki bo 27. 6. 2005 ob 18. uri v prostorih
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, za
predsednika skupščine se imenuje Anton
Žove, za preštevalca glasov pa Robert Hudournik in Aleš Ževart. Na seji skupščine prisostvuje notar Avgust Ribič iz Velenja.
2. Poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila in revizijskega poročila za
leto 2004 s poročilom o opravljenem revidiranju bilance stanja na dan 31. 12. 2004.
Predlog sklepa:
2. Na osnovi poročila nadzornega sveta
skupščina podeljuje razrešnico za leto 2004
upravi in nadzornemu svetu in s tem potrdi
njuno delo.
3. Uporaba bilančnega dobička
Predlog sklepov:
3.1 Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2004 znaša 194,118.036,40 SIT; sestavljen je iz prenesenega čistega dobička
iz preteklih let v višini 158,629.523,95 SIT in
nerazdeljenega čistega dobička leta 2004 v
višini 35,488.512,45 SIT.
3.2 Bilančni dobiček družbe v višini
194,118.036,40 SIT se uporabi:
– del bilančnega dobička se uporabi za izplačilo dividend, v višini 1.800 SIT na delnico,
po stanju delnic na dan 9. seje skupščine,
– preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo izplačala dividende v vrednosti
na dan 1. 1. 2005, najkasneje do konca leta
2005 in sicer delničarjem, vpisanim v delniško knjigo družbe na dan 9. seje skupščine in
na način, kot ga določi uprava družbe.
Za izplačilo dividend se uporabi bilančni
dobiček, ki izvira iz čistega poslovnega izida
leta 1999.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4. Skupščina izvoli člana nadzornega
sveta, ki zastopata kapital Anton Žove, Bogdan Topiča.
Svet delavcev bo v nadzorni svet izvolil
svojega predstavnika.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa:
5. Za revidiranje poslovanja družbe ESOTECH d.d. za leto 2005 se imenuje revizijska
družba In revizija d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni
upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
le delničarji, vpisani v delniško knjigo, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo skladno
s točko 7.3. Statuta družbe svojo udeležbo
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Ob-13908/05
Na podlagi 7.3 člena Statuta Cvetje Čatež
Proizvodnja in trgovina d.d., Topliška cesta
034, Brežice, uprava družbe sklicuje
13. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Cvetje Čatež
Proizvodnja in trgovina d.d., Topliška
cesta 034, Brežice,
ki bo v sredo 22. 6. 2005 ob 17. uri v prostorih uprave na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Drago Kovačević, za preštevalca glasov pa Marjana Bratanič in Irena
Omejec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2004, z mnenjem revizorja in s pisnim
poročilom nadzornega sveta. Bilančnega dobička ni.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo
v poslovnem letu 2004.
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: spremenijo se naslednje
točke statuta:
1. V točki 5, B, a) se besedilo spremeni
in tako na novo glasi: »Nadzorni svet ima
pet članov:«
2. V točki 5, B, b) se beseda »enega« nadomesti z besedo »dva«.
3. V točki 5, B, g) se v celoti spremeni in
na novo glasi: »Nadzorni svet je sklepčen,
če je pri sklepanju prisotna vsaj polovica članov.«
4. Točka 5, B, h) se črta
5. V točki 5, B, j) se črta drugi odstavek
6. V točki 5, C,d) se črta besedilo: »Osebna vabila se vročijo skladno z zakonom.«
7. Točka 5, C e) se črta
8. Točka 5, C g) se črta.
Sprejeme se čistopis statuta družbe.
5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: imenujejo se novi člani nadzornega sveta po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovnih rezultatov za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se za
revidiranje poslovnih rezultatov za poslovno
leto 2005 imenuje revizijska hiša UHY Constantia d.o.o. Ljubljana.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega
reda je na vpogled na sedežu družbe Topli-
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ška cesta 034, Brežice, vsak delovni dan od
8. do 12. ure.
Delničarji lahko teden dni po objavi sklica skupščine podajo družbi predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov. Predlogi morajo biti pisni
in utemeljeni.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so na dan 31. 5. 2005 vpisani v Centralnem
registru KDD oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, ki pisno prijavijo udeležbo
najkasneje tri dni pred skupščino. Glasovanje
na skupščini bo javno.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne ob
17.30 z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Cvetje Čatež
Proizvodnja in trgovina d.d.
uprava družbe
Ob-13909/05
Na podlagi statuta delniške družbe Gradnje, gradbeno podjetje Kranj, d.d., Kranj,
Struževo 3b, sklicujem
skupščino delničarjev
ki bo dne 20. 6. 2005 ob 10. uri v prostorih
družbe v Kranju, Struževo 3b z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalko glasov
se izvoli Zdenka Okorn. Za notarja se povabi
Vojko Pintar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila
s poročilom nadzornega sveta.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v poslovnem letu 2004.
3. Sklep o rednem prenehanju in začetku
likvidacije družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe, v skladu s 371. členom Zakona o gospodarskih
družbah in 19. členom statuta družbe, s ¾
večino zastopanega osnovnega kapitala,
sprejema sklep o rednem prenehanju in začetku likvidacije družbe Gradnje, gradbeno
podjetje Kranj, d.d., Kranj, Struževo 3b. Rok
za prijavo terjatev upnikov je 30 dni po objavi sklepa o rednem prenehanju in začetku
likvidacije družbe v Uradnem listu RS. Za
likvidacijskega upravitelja se imenuje Tomaž
Vreček, Velesovo 68, Cerklje. Nagrada za
delo likvidacijskega upravitelja se določi v višini bruto 5 mio SIT in se mu izplačuje akontativno po eno dvanajstino mesečno. Kolikor
se postopek prenehanja in likvidacije zaradi
objektivnih razlogov podaljša, mu za vsak
mesec podaljšanja pripada enaka mesečna
nagrada v revalorizirani vrednosti. Poleg tega
je upravitelj upravičen do povračila vseh potnih stroškov ter drugih razumnih stroškov v
zvezi z opravljanjem funkcije likvidacijskega
upravitelja. Na osnovi predloženih računov in
obračuna stroškov se mu stroški izplačujejo
mesečno za pretekli mesec.
V skladu s tem sklepom se likvidacijskega
upravitelja pooblašča, da na osnovi analize
poslov za vsakega posebej sprejme odločitev o dokončanju začetih poslov. Likvidacijski upravitelj je tudi upravičen nadaljevati
dejavnost s sklepanjem novih poslov vendar
le v primeru, da se vsi stroški v zvezi z no-
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vimi posli pokrijejo iz prihodkov od poslov
in prinašajo pozitivne učinke in dajejo korist
delničarjem.
Na osnovi tega sklepa se preostanek likvidacijske mase, po poplačilu upnikov in izteku
šestmesečnega zakonskega roka po objavi
sklepa, razdeli med delničarje praviloma v
denarju, izjemoma lahko pa tudi v naravi.
Tudi družba se lahko namesto poplačila v
denarju, prenese na posameznega delničarja
ali skupino delničarjev.
Predlogi sklepov skupščine po tem dnevnem redu, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava
udeležbe na skupščini je prispela na sedež
družbe najmanj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci so se
dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Gradnje, gradbeno podjetje Kranj, d.d.
Direktor
Ob-13922/05
Uprava družbe Integral Prevozi, turizem,
prodaja vozil in servisi d.d. Jesenice, sklicuje
11. sejo skupščine delničarjev
Integral Prevozi, turizem, prodaja vozil in
servisi d.d. Jesenice,
ki bo dne 23. 6. 2005 ob 12. uri v sejni
sobi na sedežu družbe na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 67.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti,
2. Imenovanje predsednika in notarja.
Predlog sklepa: »za predsednika skupščine se imenuje Piciga Stanislav, notarska
opravila pa bo opravljala vabljena notarka
Nada Svetina.«
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta, sklep o uporabi bilančnega dobička
za leto 2004 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) »Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček za leto 2004 v višini 54,000.916,80 SIT razporedi:
– za izplačilo dividend v višini 33,55 SIT za
delnico (iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 2002) v znesku 7,834.361,15 SIT,
– za izplačilo nagrade direktorju družbe v
višini 401.553,70 SIT,
– preostali bilančni dobiček leta 2004 v
znesku 45,765.001,95 SIT ostane nerazporejen.
Rok za izplačilo dividende je do 30. 9.
2005. Dividende se izplačajo na transakcijske račune pravnim in ﬁzičnim osebam, ki
morajo sporočiti podatke o svojih računih.
Zneski do 20.000 SIT so v navedenem roku
izplačljivi na glavni blagajni družbe. Pravica
do izplačila dividende zapade v treh letih od
navedenega roka 30. 9. 2005 v korist drugih
rezerv družbe. Upravičenci do dividend so
imetniki delnic družbe Integral Jesenice d.d.,
ki so na dan zasedanja skupščine evidentirani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana kot lastniki delnic s pravico do
dividende. Dividende se izplačujejo nerevalorizirano.

b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2004.«
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2005.
Predlog sklepa: »na predlog nadzornega sveta se za leto 2005 za pooblaščenega
revizorja družbe imenuje LM Veritas d.o.o.
Ljubljana.«
Gradivo za odločanje na skupščini je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 67,
vsak delovni dan od 12. do 13. ure.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v 7.
dneh po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta o predlogih
sprejela svoja stališča in o spreminjevalnih
predlogih najkasneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine udeležbo pisno
prijavijo upravi družbe in so dne 16. 6. 2005
vpisani v delniško knjigo.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se pričetek prestavi za pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede
na število prisotnih delnic.
Integral d.d. Jesenice
direktor
Jekovec Izidor, univ. dipl. ekon.
Ob-13946/05
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska cesta 34, direktor družbe vabi delničarje na
11. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,
ki bo v torek, 21. 6. 2005, ob 12. uri v
klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 34.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
organi skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2004;
b) bilančni dobiček družbe, ki znaša
328,300.468,16 SIT se uporabi:
– iz prenesenega dobička iz preteklih
let (1997) se 71,574.604,51 SIT razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
na dan zasedanja skupščine, v obliki dividende, ki znaša 1.212,72 SIT bruto na delnico in
se izplačajo najkasneje v roku enega meseca
po zasedanju skupščine,
– del dobička v višini 8,000.000 SIT
se uporabi za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu,
– preostali del bilančnega dobička v višini
248,725.863,65 SIT ostane nerazporejen;
c) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2004.
3. Določitev nove višine sejnine članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta
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določi sejnina v višini 180 EUR neto, ki se
posamezniku izplača v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
zasedanja nadzornega sveta.
4. Obravnava in sprejem izhodišč plana
poslovanja za leto 2005.
Predlog sklepa: sprejmejo se izhodišča
plana poslovanja za leto 2005.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2005 se imenuje revizorska družba Auditor d.o.o. iz Ptuja.
Letno poročilo uprave za leto 2004, poročilo revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta ter ostala gradiva za skupščino s
predlogi sklepov so delničarjem na voljo v
tajništvu Hotela Slon d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, vsak delavnik med 9. in 12.
uro v času od dneva objave sklica skupščine
dalje.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda podajo v pisni obliki v sedmih dneh
od dneva objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci oziroma zastopniki se morajo pred skupščino izkazati s pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno
zasedanje skupščine dne 22. 6. 2005 ob 10.
uri v istem prostoru in z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Hotel Slon d.d.
direktor

Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt
30 minut pred začetkom zasedanja.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice.
Pooblastilo mora biti pisno.
Svobodna misel, družba
za založništvo d.d., Ljubljana,
predsednik nadzornega sveta
Slavko Čerpič
Svobodna misel d.d.
direktor
Janez Čemažar

Ob-13948/05
Uprava družbe BTC Terminal Sežana
d.d., Partizanska 79, Sežana, v skladu z 9.2.
točko Statuta družbe, sklicuje
10. skupščino
delničarjev družbe BTC Terminal Sežana
d.d.,
ki bo 23. junija 2005 ob 13. uri na sedežu
družbe, Partizanska 79, Sežana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, predstavitev notarja ter izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Izvolijo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Matjaž Ujčič,
– za preštevalca glasov se imenujeta Nives Požar in Nataša Mahnič Kovšca.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
2.1. Predložitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila
nadzornega sveta k letnem poročilu.
2.2. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev podeljuje upravi
in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
3. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.
3.1. Skupščino se seznani z odstopno
izjavo člana nadzornega sveta Igorja Jakomina.

3.2. Predlog nadzornega sveta za imenovanje novega člana:
Skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev Aleša
Škraba.
Aleš Škraba je izvoljen za dobo do 6. 10.
2008.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2005 se
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija
d.o.o. Ljubljana.
5. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Partizanska 79,
Sežana, od dneva objave v Uradnem listu
dalje, vsak delovni dan med 10. in 12. uro pri
poslovnem sekretarju.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavili udeležbo, ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava za sejo
prispe na sedež skupščine najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Prijavi pooblaščencev
mora biti pisno priloženo pooblastilo delničarja.
BTC Terminal Sežana d.d.
uprava družbe
Milan Pučko
Ob-13952/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 36. člena Statuta družbe
Svobodna misel, družba za založništvo d.d.,
Ljubljana, sklicujem
skupščino
družbe Svobodna misel, družba za
založništvo d.d., Ljubljana,
ki bo potekala v sredo 22. 6. 2005 ob 12.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dvoržakova
ulica 12, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janka Heberla.
Po predlogu uprave se za preštevalko
glasov imenuje Tatjano Novak.
2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za poslovno leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa: ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2004 znaša
3,384.819 SIT.
Navedeni bilančni dobiček se v celoti uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.
Za leto 2004 skupščina podeljuje razrešnico direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
v Ljubljani, Dvoržakova ulica 12, in sicer vse
delavnike razen sobot, od 11. do 14. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.
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Ob-14069/05
Na podlagi statuta družbe BPT Tržič, d.d.
uprava družbe, skupaj z nadzornim svetom
družbe, sklicuje
6. skupščino
delničarjev družbe BPT Tržič, d.d.
za dne 23. 6. 2005 ob 14. uri na sedežu
družbe v Tržiču, Predilniška cesta 16 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine in
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Janez Hočevar, za preštevalca
glasov Damjana Habjan in Sonja Štirn. Skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe in skupine BPT in revizorskima poročiloma za poslovno leto 2004, podelitev
razrešnice upravi ter nadzornemu svetu in
odločitev o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe je seznanjena s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in z revizorskima poročiloma za poslovno leto 2004 za družbo in
skupino BPT.
b) Upravi in nadzornemu svetu družbe se
podeljuje razrešnica za poslovno leto 2004.
c) Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2004 v višini 84.732 tisoč SIT se ne razporedi
in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček).
3. Pooblastilo upravi za nakup in umik
lastnih delnic.
Predlog sklepa:
a) Uprava družbe je pooblaščena, da
po predhodnem soglasju nadzornega sveta družbe v obdobju od dneva skupščine,
do 31. 12. 2006 permanentno kupuje lastne
delnice po prodajni ceni, ki za eno delnico
ne bo nižja od enega tolarja in ne višja od
dvakratnika knjigovodske vrednosti delnice
v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih
delnic. Uprava tako lahko pridobiva delnice za vse namene iz prvega odstavka 240.
člena ZGD in za druge namene. Uprava je
na podlagi tega pooblastila pooblaščena
tudi za umik tako pridobljenih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe. Pri pridobivanju
in odsvajanju lastnih delnic je prednostna
pravica dotedanjih delničarjev izključena. Za
spremembo in uskladitev besedila čistopisa
statuta družbe z zmanjšanjem osnovnega
kapitala družbe, z umikom lastnih delnic, ki
bo izvedeno na podlagi tega sklepa, je pooblaščen nadzorni svet družbe.
b) Uprava družbe je pooblaščena, da od
družbe Svilanit d.d. odkupi 395.236 delnic
BPTG in jih po pridobitvi, brez nadaljnjega
sklepanja skupščine družbe, umakne. Tako
se osnovni kapital družbe z 944,356.000
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SIT, zmanjša za 395,236.000 SIT, na znesek
549,120.000 SIT. Delnice in pravice iz lastnih
delnic, ki so predmet umika se razveljavijo.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je v
uskladitvi višine osnovnega kapitala družbe
z obsegom poslovanja družbe. Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta
družbe z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe, z umikom lastnih delnic, ki bo izvedeno na podlagi tega sklepa, je pooblaščen
nadzorni svet družbe.
4. Poročilo uprave skupščini družbe o reorganizaciji poslovnih funkcij družbe ter poslovnem povezovanju družbe z družbo Svilanit d.d.
Predlog sklepa: skupščina družbe je seznanjena s poročilom uprave o poslovnem
povezovanju družbe z družbo Svilanit d.d. in
povezovanje podpira.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze družbe
za poslovno leto 2005 se na predlog nadzornega sveta imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega
reda, z letnima poročiloma uprave in nadzornega sveta je delničarjem na vpogled pri vodji FRS družbe, na sedežu družbe, od dneva
objave sklica skupščine do začetka skupščine vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD
Centralno klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 17. 6. 2005 in ki bodo sami,
ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj tri dni pred dnem, ko
bo zasedanje skupščine, to je najmanj do
vključno dne 20. 6. 2005, na naslov družbe
BPT Tržič, d.d., Predilniška c. 16, Tržič. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi obvezno priložiti pooblastilo oziroma izpisek iz
sodnega registra.
BPT Tržič, d.d.
uprava
Ob-14208/05
Na podlagi 18. člena Statuta delniške družbe Ladjedelnice Izola d.d. Izola sklicujem
6. sejo skupščine
družbe Ladjedelnice Izola d.d. Izola,
Cankarjev drevored 23,
ki bo dne 20. 6. 2005 ob 12. uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Cankarjev
drevored 23 v Izoli, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Viljema Orla, seji bo prisostvoval
pooblaščeni notar Dravo Ferligoj, za preštevalca glasov se izvoli Bohinec Aleša.
2. Seznanitev z letnim poročilom nadzornega sveta za leto 2004 in letnim revidiranim
poročilom za poslovno leto 2004, sprejem
sklepa o pokrivanju izgube ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta in sprejemom
revidiranega letnega poročila za leto 2004 ter
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2004. Izguba ostane
nepokrita.
3. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: razreši se člane nadzornega sveta Jovanović Marjana in Tomaža
Jeločnika. Namesto njiju se imenuje nova
člana Flajs Valterja in Bohinec Aleša.
4. Povečanje osnovnega kapitala z vložki.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Ladjedelnica Izola d.d. v znesku 289,117.000
SIT se poveča za 350,000.000 SIT, tako da ob
povečanju znaša osnovni kapital 639,117.000
SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih navadnih, imenskih delnic, enakega razreda v nominalni vrednosti
10.000 SIT za eno delnico. Delnice se izdajo
v skupnem številu 35.000.
Prodajna cena delnice je 10.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
s stvarnimi vložki, tako da družba Galeb Grup
d.o.o. Industrijska cesta 2e, Izola, konvertira
svoje terjatve v višini 350,000.000 SIT v lastniški delež Ladjedelnice Izola d.d. Razliko v
znesku 8.500,10 SIT plača Galeb Grup d.o.o.
v denarju.
Galeb Grup d.o.o. pridobi 35.000 navadnih, imenskih delnic, enakega razreda.
Novo določeni osnovni kapital družbe
Ladjedelnica Izola d.d. znaša 639,117.000
SIT in je razdeljen na 289.117 navadnih,
imenskih delnic enakega razreda z nominalno vrednostjo 1.000 SIT in 35.000 navadnih,
imenskih delnic enakega razreda z nominalno vrednostjo 10.000 SIT.
Rok za vpis novo izdanih delnic do 1. 9.
2005.
Izključi se prednostna pravica dosedanjih
delničarjev do vpisa novih delnic.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala je
sprejet pod odložnim pogojem, da bo prisilna
poravnava, katera se vodi na Ladjedelnico
Izola d.d. pri Okrožnem sodišču v Kopru izglasovana in pravnomočno potrjena.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja za revidiranje
poslovanja družbe za leto 2005 se imenuje revizijska družba ITEO-Abeceda d.o.o.,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu na
sedežu družbe 30 dni pred zasedanjem skupščine, vse delovne dni med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo, kar je pogoj za njihovo udeležbo na
skupščini.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob 19. uri v prostorih družbe. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda
je javno.
Ladjedelnica Izola d.d.
predsednik uprave
Tomaž Jeločnik

Zavarovanja
SV 290/05
Ob-14062/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 290/05 z dne 12. 5. 2005,

je bilo stanovanje št. 18, ki se nahaja v 3.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Toneta Tomšiča 70D, stoječe na
parc. št. 1321/5 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
50,11 m2 in garaža št. G4, stoječa na parc.
št. 1321/5 k.o. Jesenice, v izmeri 29,80 m2,
last zastavitelja Branka Arsenića, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 4. 2005,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 9,500.000 SIT s pripadki.
SV 629/05
Ob-14063/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 629/05 z dne 13. 5. 2005,
je poslovni prostor številka 1 (po projektu
lokal št. 7), v izmeri 49,82 m2, v 1. nadstropju
poslovno stanovanjskega objekta na vhodu
Kidričeve ceste 6b, Kranj, ki stoji na parc.
št. 881/5, 881/3 in 881/12, vse k.o. Kranj, v
naravi pa predstavlja poslovni prostor – sobo
levo od vhodnih vrat, v dimenzijah ca. 5,1 x
9,9 m, ki ga na severovzhodni strani pregrajujejo ločene sanitarije in WC v skupni izmeri
ca. 5,1 m2, last zastaviteljice Vilfride Artič, Na
Grivi 15, Dragomer, na temelju pogodbe o
prodaji nepremičnine, sklenjene 5. 3. 1999,
s prodajalcem družbo Yanni, d.o.o., zastavljeno v korist upnice Gorenjske banke d.d.,
Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, matična
številka 5103061, za zavarovanje njegove
denarne terjatve v višini 31.250 EUR z letno
obrestno mero v višini 6-mesečnega Euriborja + marže 1,8% p.a., z odplačilom v 60
zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v
plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu, od
katerih prvi zapade v plačilo dne 30. 6. 2005,
zadnji pa 31. 5. 2010, z morebitnimi stroški,
ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te
kreditne pogodbe.
SV 666/05
Ob-14064/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 666/05 z dne 16. 5. 2005, je
bilo dvosobno stanovanje s kabinetom številka 4, v pritličju, v izmeri 90,77 m2, skupaj
s solastninskim deležem na skupnih delih
in napravah v večstanovanjski stavbi na naslovu trg Prešernove brigade 5, stoječi na
parc. št. 348/1 in 349/1, obe k.o. Primskovo, last Igorja Bizjaka, Srednje Bitnje 125,
Žabnica, EMŠO 20052955500302 in Darje
Bizjak, Srednje Bitnje 125, Žabnica, EMŠO
1706959505717, zastavljeno v korist Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s ﬁksno letno obrestno mero 7,4%, zapadlostjo 15. 5. 2006 ter ostalimi pripadki in
stroški po kreditni pogodbi.
SV 667/05
Ob-14065/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 667/05 z dne 17. 5. 2005, je enosobno stanovanje v neto izmeri 21,84 m2, v
mansardi stanovanjskega objekta na naslovu
Koroška cesta 13 v Tržiču, ki stoji na parc.
št. 315/1 k.o. Tržič, ki obsega sobo v izmeri
10,83 m2, kuhinjo v izmeri 7,56 m2, skupni
WC v izmeri 1,05 m2 in klet v izmeri 2,40 m2,
last zastavitelja Franca Jereba, Ulica Janeza
Puharja 3, Kranj, na temelju kupoprodajne
pogodbe, sklenjene 11. 5. 2005 s prodajalcem Čedomirjem Radoševićem, zastavljeno
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v korist upnika HIPPA, ﬁnančne storitve, d.o.o.
s sedežem Podreča 74, Mavčiče, matična številka 1274759, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 500.000 SIT, z obrestno
mero v višini D + 14% letno, z odplačilom v
60 mesečnih anuitetah, od katerih prva zapade v plačilo dne 30. 6. 2005, zadnja pa dne
31. 5. 2010, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnika v
primeru, če dolžnik ob zapadlosti ne poravna
dveh zaporednih anuitet ali treh nezaporednih,
z morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji,
razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 158/2005
Ob-14066/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz Lenarta, opravilna številka SV 158/2005 z dne
13. 4. 2005, sta nepremičnini 1/2 delavnice,
kovačije v izmeri 139 m2 in predprostora pred
halo ca. 5 m2, stoječe na parc. št. 90 oziroma
po parcelaciji na parc. št. 90/17, pripisani pri
vl. št. 296 k.o. Lenart, poslovni prostor na
Kraigherjevi 19A v Lenartu, označen pod številko 68 v izmeri 30,54 m2, v pritličju poslovne
stavbe, ki stoji na parc. št. 90/18 k.o. Lenart,
zastavljeni v korist Poštne banke Slovenije
d.d. – bančna skupina Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem 2000 Maribor,
Ulica Vita Kraigherja 5, in z matično številko
5620112, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 270.000 EUR s pripadki.
SV 193/2005
Ob-14067/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opr. št. SV 193/2005 z dne 11. 5.
2005, je nepremičnina, enosobno stanovanje
številka 15 v mansardi večstanovanjskega
objekta, na naslovu Gubčeva ulica 2, Lenart,
v izmeri 39,85 m2, s kletjo številka 15 v izmeri 4 m2 k.o. Lenart v Slovenskih goricah,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank
Kirchberg – Edelsbach, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, s sedežem A-8324
Kirchberg an der Raab 159, Republika Avstrija, z matično številko 1870734 za terjatev
v višini 31.600 EUR, plačljiva v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan plačila (kar na dan sklepanja
sporazuma znaša 7,584.000 SIT z letnimi
rednimi obrestmi 7,5% in letne zamudne obresti 12,5% in zapadlostjo 30. 8. 2014 ali prej,
če dolžnica zamuja s plačilom začetnega ali
dveh zaporednih obrokov.
SV 1026/2005
Ob-14068/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1026/2005 z dne 13. 5. 2005,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 5, v izmeri 69 m2, v pritličju stanovanjskega bloka
A-8, soseska S-2, na naslovu Zelena pot
11, Ljubljana, stoječem na parc. št. 233/1,
k.o. Trnovsko predmestje, v lasti zastavitelja
Uroša Šušteriča, Zelena pot 11, Ljubljana,
EMŠO 2409924500347, na podlagi kupne
in prodajne pogodbe z dne 20. 9. 1967, sklenjene s prodajalcem IMOS – poslovno združenje za industrijsko gradnjo, Ljubljana, Trg
VII. kongresa ZKJ št. 1, zastavljeno v korist
upnika Cetis, d.d., Čopova 24, Celje, matična
št. 5042208, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 25,540.711,70 SIT s pripadki.
SV 1032/2005
Ob-14070/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljublja-

ne, opr. št. SV-1032/2005 z dne 13. 5. 2005,
je bilo stanovanje št. 11 v 3. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Pot na Fužine 5,
stoječe na parc. št. 670/3, 664/3 in 1109/3,
k.o. Moste, last zastavitelja Štefana Šulaka,
Kunaverjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, EMŠO
3108952500321, na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
IV D 228/2002, z dne 7. 3. 2003, zastavljeno
v korist matične banke BKS Bank AG, enolična identiﬁkacijska številka 1901095, St.
Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000
EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem
podjetniškem tečaju Abanke Vipa d.d. Ljubljana ali druge dogovorjene poslovne banke,
s pripadki.
SV 387/05
Ob-14071/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 387/05 z dne 13. 5. 2005, je
nepremičnina, trisobno stanovanje št. 79 v izmeri 78,89 m2, s pripadajočo kletno shrambo v
izmeri 2,60 m2, ki se nahaja v VIII. nadstropju
večstanovanjske stavbe v Mariboru Trg Dušana Kvedra 9, k.o. Spodnje Radvanje, ki je
last Zmaga in Mire Muršak, oba stanujoča Trg
Dušana Kvedra 9, Maribor, vsakega do ½, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 10. 1993,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo,
Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
1870777, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnikov Zmaga in Mire Muršak, oba stanujoča Trg Dušana Kvedra 9, Maribor, v višini
44.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
SV 283/05
Ob-14072/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus
iz Trbovelj, opr. št. SV 283/05 z dne 11. 5.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje št.
14 v skupni izmeri 17,61 m2, ki se nahaja
v IV. nadstropju stanovanjske hiše, v vhodu št. 1 – t.j. Ulica talcev 32, Zagorje ob
Savi, last zastavitelja Teﬁka Makice, EMŠO
1306950500439, stan. Bevško 44b, Trbovlje,
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 5. 1992,
sklenjene med Veber Francem, kot prodajalcem in Makica Teﬁkom, kot kupcem, zastavljena v korist upnika Charly d.o.o., podjetje
za trgovino in storitve, Podvine 37, Zagorje
ob Savi, matična številka 5774063, vl. št.
12282000, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 120.000 EUR z zamudnimi obrestmi
ter vsemi stroški kot tudi morebitnimi stroški,
ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila
terjatve.

Št.

50 / 20. 5. 2005 /

Stran

3821

Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV
278/2005 z dne 13. 5. 2005, je bilo enoinpolsobno stanovanje v izmeri 49,61 m2, številka
I/4 v bloku B-9, Murska Sobota, Cvetkova
ulica 14, skupaj s funkcionalnim zemljiščem
in skupnimi prostori, ki ustrezajo velikosti stanovanja napram celotni stavbi, ki stoji na
parcelnih številkah 1247, 1248, 1253 in 1254,
pripisanih k vložni številki 2670, katastrska
občina Murska Sobota, solast zastaviteljev
Srečka Beleca, EMŠO 1611960500264, Bakovci, Mladinska ulica 4 in Danice Belec,
EMŠO 1701962505351, Bakovci, Mladinska
ulica 4, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 15. 3. 2000 in vknjižbenega dovoljenja z
dne 7. 11. 1997, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 27.511 EUR skupaj z vsemi pripadki.
SV 237/2005
Ob-14075/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 237/2005, z
dne 16. 5. 2005, je stanovanje last Kamenik Jožeta, stanovanje št. 3, v II. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Vitanje 67
a, stoječega na parc. št. 67/1, k.o. Vitanje,
vl. št. 267, v izmeri 58,20 m2, zastavljeno
za zavarovanje denarne terjatve v višini
150.000 EUR s pp, v korist Bank für Kärnten
und Steiermark, Bančna podružnica, 1102
Ljubljana, Komenskega ulica 12.
SV 359/05
Ob-14076/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 359/05 z
dne 17. 5. 2005, je bilo pritlično stanovanje
v zgradbi v Ljubljani, Poljanska cesta 10, ki
se nahaja na parc. št. 265/2, k.o. Poljansko
predmestje, v skupni izmeri 73,97 m2, ki sestoji iz kuhinje v izmeri 7,30 m2, sobe v izmeri 15,25 m2, sobe v izmeri 29,67 m2, kleti
oziroma drvarnice v zidanem objektu v izmeri
3,85 m2, lesene drvarnice v izmeri 1,40 m2 in
drugih prostorov v izmeri 16,50 m2, pri čemer
gre skladno z etažnim načrtom z dne 29. 4.
2004, za del stavbe z identiﬁkacijsko številko
00191-008 v izmeri 90,25 m2, last zastavitelja
Moena promet z nepremičninami d.o.o., na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 1.
2005, sklenjene z Jožefo Cuzak, Slovenski
Javornik, Cesta Borisa Kidriča 37, Jesenice,
kot prodajalko s pripojenim zemljiškoknjižnim
dovolilom z dne 21. 4. 2005, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 20,000.000 SIT, s pripadki.

SV 300/05
Ob-14073/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 300/05 z dne 13. 5.
2005, je bilo v korist upnice Banke Koper
d.d. zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 18,000.000 SIT s pripadki zastavljeno
štirisobno stanovanje št. 49, ki se nahaja v
III. in IV. nadstropju stanovanjskega bloka v
Ljubljani, Herbersteinova ulica 14, objekt C,
ki stoji na parc. št. 128 k.o. Bežigrad, v skupni
izmeri 117 m2, last Andreja Pajniča.

SV 544/2005
Ob-14205/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 544/2005 z dne
16. 5. 2005, je trisobno mansardno stanovanje št. A/M/9 v izmeri 66,64 m², terasa v
izmeri 14,82 m2, kletni boks v izmeri 8,05 m2
in podzemni garažni boks št. G 30 v izmeri
12,50 m2, ki stoji na parc. št. 77/3 k.o. Kamnica, last Pen Klavdine, Kamnica, Koroška
221, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne
23. 12. 2002, zastavljeno v korist Nove KBM
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.

SV 278/2005
Ob-14074/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz

SV 637/2005
Ob-14206/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
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Maribora, opr. št. SV 637/2005 z dne 13. 5.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje številka 6, v izmeri 70,05 m2 in klet – shramba v
izmeri 2,75 m2, v drugem nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Cesta proletarskih brigad 81, parc. št. 929/8, k.o. Spodnje
Radvanje, last kreditojemalca in zastavitelja Končar Zorana, roj. 2. 5. 1963, EMŠO
0205963500239, stanujočega Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 120, do 1/1, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 4.
2005, s prodajalcem Maleković Veseljkom,
zastavljena v korist upnika Posojilnica – Bank
Bilčovs-Hodiše-Škoﬁče, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Ludmannsdorf-Keutschach-schieﬂing, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), Bilčovs/Ludmannsdorf 33 A, A-9072
Bilčovs/Ludmannsdorf, Republika Avstrija,
identiﬁkacijska številka 1868063, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 65.000 EUR
s pripadki oziroma v tolarski protivrednosti.
SV 678/05
Ob-14207/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 678/05, je bilo trisobno stanovanje
št. 23, v izmeri 72,10 m2, v tretjem nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Šorlijeva
ulica 16, 4000 Kranj, ki stoji na parcelni številki 224/2, vložna številka 301, k.o. Rupa, s sorazmernim solastninskim deležem na skupnih prostorih, objektih in napravah večstanovanjske hiše ter funkcionalnega zemljišča,
last zastavitelja Zdenka Renka, Hotemaže
86, Preddvor, na temelju prodajne pogodbe
z dne 3. 5. 2005, sklenjene s prodajalcem
Martinom Renkom, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 64.520 CHF, s pogodbeno
obrestno mero 12–mesečni Libor + 2,95%
obrestne marže letno, z rokom vračila v 144
enakih mesečnih obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo dne 30. 6. 2005, zadnji pa dne
31. 5. 2017, z morebitnimi stroški, ki bi jih
upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve
ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te kreditne
pogodbe.

Objave stečajnih
upraviteljev
Ob-14414/05
Na podlagi 21. člena Uredbe Sveta (ES)
št. 1346/2000 se objavlja naslednji sklep, ki
ga je skladno s členom 3(1) Uredbe Sveta
(ES), št. 1346/2000 sprejelo Občinsko sodišče Mühldorf a. Inn, Stečajno sodišče, Innstrasse 1, 84453 Mühldorf a. Inn, Nemčija:
V postopku o predlogu za uvedbo stečajnega postopka opr. št. IN 88/2005, nad
zapuščino Vlada Drevenška, roj. 13. 6. 1953,
umrlega 2. 12. 2004, nazadnje stanujočega
Keplerweg 22, 84478 Waldkraiburg, se zaradi plačilne nesposobnosti in prezadolžitve
danes, dne 15. 4. 2005 ob 9.30, uvede stečajni postopek nad zapuščino. Za stečajnega
upravitelja se imenuje odvetnik Martin Schoebe, Ainmillerstrasse 11, 80801 München.
Stečajni upniki morajo svoje terjatve prijaviti
stečajnemu upravitelju do 23. 5. 2005 ob
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upoštevanju 174. člena InsO (nemškega zakona o stečajnem postopku). Pozivajo se
upniki, da takoj sporočijo stečajnemu upravitelju, katere pravice zavarovanja na premičninah ali pravicah zapuščine uveljavljajo.
Označi se predmet, na katerem se zahteva
pravica zavarovanja, vrsta in razlog za nastanek pravice zavarovanja ter zavarovana
terjatev. Kdor tega krivdno ne sporoči ali zamuja s sporočilom, odgovarja za škodo, ki
pri tem nastane (28. člen II InsO). Kdor ima
obveznosti do zapuščine, se poziva, da jih
več ne plačuje dedičem ali drugim, ki so bili
do zdaj upravičeni za razpolaganje, ampak
samo stečajnemu upravitelju. Datum skupščine upnikov, na kateri se bo na podlagi
poročila stečajnega upravitelja odločalo o
nadaljevanju postopka (datum poročanja)
in preizkusile prijavljene terjatve, je torek,
21. 6. 2005 ob 9.30, dvorana 112, Občinsko sodišče Mühldorf a. Inn, Innstrasse 1,
Nemčija. Hkrati bodo upniki prejeli sklepe o:
osebi stečajnega upravitelja, odboru upnikov
in predmetih, navedenih v 149., 159. do 163.
členu II InsO.
Obermüller
Sodnik Občinskega sodišča
(overjen prevod iz nemškega
v slovenski jezik)

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 21/2005
Os-13513/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 21/2005 sklep z dne 12. 5. 2005:
I. To sodišče je dne 10. 3. 2005 ob 14.30
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Avtohiša
LVM, Trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o.,
Šmarjeta 8a, Celje, z dne 10. 3. 2005 in je
dne 12. 5. 2005 ob 9.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Avtohiša LVM, Trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o., Šmarjeta 8a,
Celje (matična številka: 1422855, ID št. za
DDV: SI33491054).
Odslej se ﬁrma glasi: Avtohiša LVM, Trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o., Šmarjeta
8a, Celje (matična številka: 1422855, ID št.
za DDV: SI33491054) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,

na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na
št. 11 42153-7110006-00210505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. septembra 2005 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 12. 5.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 5. 2005
St 6/2005
Os-13718/05
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom IKA, trgovsko podjetje Žiri d.o.o., Industrijska
11, Žiri, bo dne 17. 6. 2005 ob 12. uri v sobi
št. 113/I tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo načrt ﬁnančne
reorganizacije v stečajni pisarni v sobi št.
6/pritličje tega sodišča med uradnimi urami v
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure,
v sredo še od 14. do 16.30.
Poravnalni senat vabi upnike, da se naroka udeležijo.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 5. 2005
St 65/2004
Os-13724/05
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 65/2004 z dne 12. 5. 2005 začelo in zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Tkalec, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Škofja Loka, Frankovo naselje
145, Škofja Loka, matična št.: 5690633,
davčna št.: 85313246.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 5. 2005
St 27/94
Os-13725/05
To sodišče je s sklepom St 27/94 z dne
12. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Razvojni inženiring p.o., Tržaška 40, Ljubljana – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2005
St 182/2003
Os-13726/05
To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 182/2003 z dne 12. 5. 2005 v stečajni
zadevi stečajnega dolžnika Trgovina na
drobno, Poslovalnica Mini market Vrtnica, Starše 89/a, Jožef Vidovič s.p., Loka
1/b, Starše, v stečaju, razrešilo stečajnega
upravitelja Dušana Marina iz Maribora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2005
St 32/2005
Os-13797/05
I. To sodišče je dne 19. 4. 2005 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom Konfekcija Mont Kozje d.o.o., Kozje 8, Kozje
z dne 20. 4. 2005 in je dne 12. 5. 2005 ob
9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom
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Konfekcija Mont Kozje d.o.o., Kozje 8, Kozje
(matična številka: 5036402, ID št. za DDV:
SI37244221).
Odslej se ﬁrma glasi: Konfekcija Mont
Kozje d.o.o., Kozje 8, Kozje (matična številka: 5036402, ID št. za DDV: SI37244221)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-1000339014 (sklic
na št. 11 42153-7110006-00320505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. septembra 2005 ob 10.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 12. 5.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 5. 2005

godbene 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 Igor Bončina, Linhartova 1, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. ABM Informacijski inženiring d.o.o.
Ljubljana, Ziherlova 43,
2. Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana,
3. Avtotehna d.d., Slovenska cesta 54,
Ljubljana,
4. FMC Distribucija in računalniške storitve d.o.o., Letališka 32, Ljubljana,
5. Valkarton d.d., Tržaška 1, Logatec.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2005

St 52/2005
Os-13801/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 52/2005 dne 4. 5. 2005 začelo in takoj zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom
Obrtna zadruga Triglav p.o., Jamnikarjeva
1, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2005

St 63/2004
Os-13798/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 63/2004
z dne 20. 4. 2005 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo med dolžnikom Preskrba, trgovina na debelo in drobno d.d., Sežana,
Partizanska 71, in njegovimi upniki.
Terjatve upnikov so razvrščene v tri razrede:
1. razred: terjatve upnikov, ki imajo ločitveno ali izločitveno pravico na premoženju
dolžnika;
2. razred: terjatve po 160. členu ZPPSL
– neizplačane plače za obdobje zadnjih treh
mesecev pred začetkom postopka prisilne
poravnave in odpravnine;
3. razred: terjatve vseh ostalih upnikov,
katerih terjatve so nastale do začetka postopka prisilne poravnave in se poplačajo
v višini 20% v roku najkasneje enega leta
od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi.
Iz priloge št. 1, ki je sestavni del izreka
sklepa, so razvidni upniki, katerih terjatev
niso bile prerekane in veljajo za ugotovljene,
zneski in rok poplačila.
Prisilna poravnava učinkuje tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti
upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so
bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

St 45/2005
Os-13802/05
To sodišče je s sklepom z dne 18. 4.
2005 pod opr. št. St 45/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom PCX
Computers Računalniški inženiring d.o.o.,
Šmartinska 106, Ljubljana, matična številka
5522277, šifra dejavnosti 30.020.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča se
poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi oklica v Uradnem listu RS, prijavijo
svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter
dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino
v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (18. 4. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (po-

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 4. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 5. 2005
St 58/2003
Os-13799/05
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave v stečaju nad dolžnikom
Hotel Lovec, hotelsko turistično podjetje,
d.o.o., Bled, Ljubljanska 6, Bled, bo dne
17. 6. 2005 ob 9.30 v sobi št. 113/I tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni
tega sodišča, soba št. 6/pritličje med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 5. 2005
St 163/2003
Os-13800/05
To sodišče je s sklepom St 163/2003 dne
3. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Imaš-imam, d.o.o. – v stečaju,
Cesta 27. aprila 37, Ljubljana.
Stečajna masa, ki obsega le trgovsko
opremo po seznamu stečajne upraviteljice
z dne 18. 4. 2005, se prenese v last upnika
Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 37, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2005

Stran

St 218/2004
Os-13803/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 218/2004 z dne 5. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Biro V4 d.o.o. – v
stečaju, Cesta v Mestni log 55, Ljubljana,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2005
St 82/2005
Os-13804/05
To sodišče je s sklepom St 82/2005 dne
12. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kandiss Podjetje za gostinstvo
in turizem d.o.o., Ul. Hermana Potočnika 19, Ljubljana, matična številka 5674662,
davčna številka 12994995.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina 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 9. 9. 2005 ob 10.15, soba 363/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12. 5.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2005
St 212/2004
Os-13805/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 212/2004 dne 9. 5. 2005 zaključilo stečaj-
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ni postopek nad dolžnikom KL & Co d.o.o.,
Slomškova 13a, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2005
St 1/2005
Os-13806/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 1/2005 dne 11. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Klas-Ex, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve
d.o.o. Ljubljana – v stečaju, Kersnikova
7, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2005
St 70/2003
Os-13807/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St
70/2003 dne 10. 5. 2005 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Itas Pirče d.o.o.
– v stečaju, Pirče 19, Vas pri Kočevju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2005
St 73/2004
Os-13808/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Avtopon d.o.o. – v stečaju, Maribor,
se v skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2005
St 168/2004
Os-13809/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Zlatarstvo Velizar Vidojkovič s.p.,
Stanetova 10, Maribor, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2005
St 174/2004
Os-13810/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kočoski Vasil s.p., Maribor, Krekova
27, 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 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2005
St 179/2004
Os-13811/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom MSV montaža Servis in vzdrževanje
strojev in konstrukcij, Krajnc Janko s.p.,
Hrastje 20, Limbuš, se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj pre-
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moženje, 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 9. 5. 2005
St 14/2005
Os-13812/05
To sodišče je dne 12. 5. 2005 izdalo sklep
opr. št. St 14/2005, da se začne stečajni
postopek zoper Kadrija & Co., Gradbeništvo, d.n.o., Ajdovščina, IV. Prekomorske
4, 5270 Ajdovščina.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic na
št. 11-42218-7110006-1405. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. 10. 2005 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 5. 2005
St 16/2001
Os-13813/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Tovarna pohištva Čepovan d.d. v stečaju, Čepovan 42, Čepovan,
izven naroka dne 5. 5. 2005 sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 17. 6. 2005 ob 8.45
v sobi št. 108/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko ogledajo vsak delovni dan med 8. in
16. uro v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča,
soba 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 5. 2005
St 13/2005
Os-13814/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 13/2005,
z dne 12. 5. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Zaklep proizvodnja kovinske opreme d.o.o., Hardek 34.
Odslej ﬁrma glasi: Zaklep proizvodnja
kovinske opreme d.o.o., Hardek 34 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 9.
2005, ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12. 5.
2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 5. 2005

St 14/2003
Os-13815/05
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Vogard varovanje oseb in premoženja – urejanje okolja d.o.o. – v stečaju, Koroška
cesta 14, Ravne na Koroškem, se zaključi
v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 4. 2005
St 7/2005
Os-13816/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/2005
z dne 10. 5. 2005, stečajni postopek nad
dolžnico Korošica-Gost, Podjetje za gostinstvo in turizem d.o.o., Otiški vrh 25a,
Šentjanž pri Dravogradu, na podlagi prvega
odstavka 99. člena ZPPSL, začelo in ga takoj
zaključilo.
Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnice iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 5. 2005
St 146/2004
Os-13911/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 146/2004 sklep z dne 16. 5. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Niko
Zotel, Ključavničarstvo in kovaštvo s.p.
Žalec, Savinjska cesta 14, Žalec – v stečaju (matična številka: 5363164, ID št. za DDV:
SI79570518), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Niko Zotel, Ključavničarstvo in kovaštvo s.p. Žalec, Savinjska
cesta 14, Žalec – v stečaju (matična številka:
5363164, ID št. za DDV: SI79570518), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 5. 2005
St 52/2001
Os-13912/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 52/2001 sklep z dne 11. 5. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: S&S,
Proizvodnja, trgovina, storitve in gostinstvo d.o.o., Zvodno 13/a, Celje – v stečaju
(matična številka: 5483468, ID št. za DDV:
SI32247311), se zaključi v skladu z določili
169/I člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: S&S, Proizvodnja,
trgovina, storitve in gostinstvo d.o.o., Zvodno 13/a, Celje – v stečaju (matična številka:
5483468, ID št. za DDV: SI32247311), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 5. 2005
St 156/2004
Os-13913/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 156/2004 sklep z dne 10. 5. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Okrepčevalnica in nočni klub, Bunderla
Pavel s.p., Silova 26, Velenje – v stečaju
(matična številka: 5209883, ID št. za DDV:
SI58469788), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
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2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Okrepčevalnica
in nočni klub, Bunderla Pavel s.p., Silova
26, Velenje – v stečaju (matična številka:
5209883, ID št. za DDV: SI58469788), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 5. 2005

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 10. 5. 2005

St 171/2004
Os-13914/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 171/2004 sklep z dne 10. 5. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
INCEPD, International Cereal Producer,
žitarski proizvodi d.o.o., Resljeva 18, Celje
– v stečaju (matična številka: 1528319, ID št.
za DDV: SI96290935), se zaključi v skladu z
določili 99/II členom ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: INCEPD, International Cereal Producer, žitarski proizvodi d.o.o.,
Resljeva 18, Celje – v stečaju (matična številka: 1528319, ID št. za DDV: SI96290935),
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 5. 2005
St 23/2005
Os-13915/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 23/2005 sklep z dne 12. 5. 2005:
I. To sodišče je dne 25. 3. 2005 ob 12.30
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Lamida,
Proizvodnja in storitve d.o.o., Teharska
cesta 4, Celje, z dne 25. 3. 2005 in je dne
12. 5. 2005 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Lamida, Proizvodnja
in storitve d.o.o., Teharska cesta 4, Celje
(matična številka: 1816527, ID št. za DDV:
SI36167932).
Odslej se ﬁrma glasi: Lamida, Proizvodnja in storitve d.o.o., Teharska cesta 4, Celje
(matična številka: 1816527, ID št. za DDV:
SI36167932) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
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 z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov

zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki, v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na TRR 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42153-7110006-00230505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. septembra 2005 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 12. 5.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 5. 2005
St 8/90
Os-13916/05
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom stečajna masa Elan Begunje
p.o., Begunje na Gorenjskem, Begunje 1,
s sklepom opr. št. St 8/90 z dne 11. 5. 2005
za stečajnega upravitelja določilo Andreja
Marinca, Tacenska 125/a, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 5. 2005
St 16/2005
Os-13917/05
V postopku prisilne poravnave, zoper
dolžnika Prevent gradnje NGR proizvodnja, gradbeništvo, posredništvo, trgovina,
gostinstvo, nepremičnine, projektiranje,
izobraževanje in storitve d.d. Hoče, Miklavška c. 82, Hoče, se razširi upniški odbor
na 15 članov.
Člani upniškega odbora so:
1. Liko d.d., Liboje 26/a, 3301 Petrovče,
2. Ceste, mostovi Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje,
3. Brst d.o.o., gradbeništvo in inženiring,
Ul. Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana,
4. Bovir d.o.o., Plač 16, 2201 Zg. Kungota,
5. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana,
6. Banka Celje d.d., Vodnikova 2,
3000 Celje,
7. Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, 1000
Ljubljana,
8. Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
9. Foris trgovsko, storitveno in svetovalno podjetje d.o.o., Puhova ulica 17, 2000
Maribor,
10. Cestno podjetje Maribor, družba za
gradnjo in vzdrževanje cest d.d., Iztokova 30,
2000 Maribor,
11. Prevent gradnje d.o.o., Kidričeva ulica
6, Slovenj Gradec,
12. Avtoprevoz Gramet Trade d.o.o., Tržaška 61, 2000 Maribor,
13. Nova KBM d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, Maribor,
14. Stadij d.o.o., Družba za projektiranje
in inženiring čistilnih naprav in ostalih hidrotehničnih objektov, Tržaška c. 50/a, Postojna,
15. Delavski zaupnik Milojević Aleksander, Slovenska 36, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 5. 2005
St 7/2004
Os-13918/05
To sodišče je dne 10. 5. 2005 s sklepom,
opr. št. St 7/2004 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Biroservis, Bogdan Berlak s.p.,
Jadranska ulica 15, Ptuj – v stečaju.
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St 9/2005
Os-13919/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/2005
z dne 11. 5. 2005 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Trgovina, zastopstvo in posredništvo Aleksander Jug s.p.,
Tolsti vrh 2a, Ravne na Koroškem.
II. V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Nova kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
2. Hesper d.o.o., Turizem in gostinstvo,
Koroška c. 47, Dravograd,
3. Eurocom d.o.o., Savska c. 22, Kranj,
4. Iskra Prins d.d., Prodaja inženiring servis, Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana,
5. Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
Griže.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Miran Kos, odvetnik iz Raven na Koroškem, Koroška c. 14.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi tega
oklica ter jo morajo kolkovati z 2% sodno takso od višine prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT (100 točk) in največ 38.000
SIT (2.000 točk). Prijava mora obsegati ﬁrmo
in sedež upnika, pravno podlago terjatve in
njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do dneva
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo,
prijavijo terjatve v diskontirani višini na dan
začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki, katerih terjatve so nastale po začetku postopka
prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov,
potrebnih, da je dolžnik med postopkom prisilne poravnave nadaljeval s proizvodnjo in
upniki, ki so se s posebno pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali te terjatve zamenjati
za delnice oziroma deleže, pod pogojem,
da bo prisilna poravnava potrjena. Ti upniki
prijavijo terjatve v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve v delnice oziroma
deleže, vendar najkasneje do začetka naroka
za prisilno poravnavo.
V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 11. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 5. 2005
St 14/2005
Os-13920/05
I. Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Pololes – proizvodnja pohištva Mirko Pomberg s.p., Janževski vrh
92, Podvelka, matična številka 5391685, DŠ
18663354.
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II. Odredi se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Bračič proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Breg pri Polzeli 26/a, Polzela,
– Montaža in servis pohištva Larix Matjaž Kališnik s.p., Na Šancah 100, Ravne na
Koroškem,
– Elektro Maribor d.d., Javno podjetje za
distribucijo električnega toka, Vetrinjska ul.
2, Maribor,
– Embalaža d.d., podjetje za predelavo
valovitega kartona in papirja, Meljska c. 86,
Maribor in
– Aleš Harum, Brezno 37, Podvelka, kot
predstavnik delavcev.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Tone Kozelj, univ. dipl. pravnik iz Slovenj Gradca, Glavni trg 39.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi tega
oklica, ter jo morajo kolkovati z 2% sodno
takso od višine prijavljene terjatve, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino, ter
dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (11. 5.
2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do dneva
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo,
prijavijo terjatve v diskontirani višini na dan
začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki, katerih terjatve so nastale po začetku postopka
prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov,
potrebnih, da je dolžnik med postopkom prisilne poravnave nadaljeval s proizvodnjo in
upniki, ki so se s posebno pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali te terjatve zamenjati
za delnice oziroma deleže, pod pogojem,
da bo prisilna poravnava potrjena. Ti upniki
prijavijo terjatve v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve v delnice oziroma
deleže, vendar najkasneje do začetka naroka
za prisilno poravnavo.
Upnike opozarjamo, da lahko vložijo pisni
ugovor zoper prijavljene terjatve drugih upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo terjatev.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 11. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 5. 2005

Izvršbe
In 2004/00395
Os-6722/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In 2004/00395 z dne
3. 1. 2005, je bil dne 4. 2. 2005 opravljen v
korist upnice Republike Slovenije, Ministrstva
za ﬁnance, Davčne uprave RS, Davčnega
urada Kranj, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Kranju, proti
dolžniku Čuturić Peru, Ul. Lojzeta Hrovata 5,
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Kranj, zaradi izterjave 6,218.833,50 SIT s pp,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, dvosobnega stanovanja s kabinetom
št. 24, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe
v Kranju, Ulica Lojzeta Hrovata 5, Kranj, v
lasti dolžnika Čuturić Pera, Lojzeta Hrovata
5, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 25. 2. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 709/2005
Os-10693/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 1. 3.
2005, uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe z dne 25. 3. 1996, št. 23, sklenjene med
Tovarno konfekcijskih in športnih izdelkov
Toper p.o. v stečaju, Teharska 4, Celje, ki
jo zastopa stečajna upraviteljica Podlesnik
Ingrid in INGE d.o.o., Kocbekova 1, Celje,
kot kupcem ter menjalne pogodbe z dne
2. 4. 1997, sklenjene med pogodbenima
strankama Inge d.o.o., Bevkova 6, Žalec,
zastopani po direktorici Bračun Sonji in
Golja Katjo, Izlake 17, Izlake. Pogodbi se
nanašata na stanovanje št. 57, v izmeri
31,52 m2, v VIII. nadstropju stanovanjske
hiše v Celju, Pucova 5, vpisanem v podvl.
št. 2421/57, k.o. Ostrožno. Pogodba je po
izjavi predlagateljice postopka Kustec Natalije, Adamičeva 1c, Grosuplje, uničena
oziroma izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Kustec Marka, roj. 28. 2.
1974 in Kustec Natalije, roj. 23. 11. 1970,
oba stan. Adamičeva 1c, Grosuplje, kot
njuna skupna last. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237.
členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS,
št. 58/03) v dveh mesecih od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje, za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 4. 2005
Dn 6258/2004
Os-6737/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev postopka 1. Zvezdana
Palčiča, Izvidniška c. 1, Pobegi, 2. Majde
Radovac, Lukini 7, Gračišče in 3. Marije Šćulac, Lukini 7, Grašišče, zaradi predloga za
dopolnitev zemljiške knjige, dne 22. 2. 2005
odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške knjige za parcelo št. 2111/3, njiva v izmeri 1.525 m2, k.o. Sočerga, pri kateri so
predlagatelji 1. Zvezdan Palčič, EMŠO
2703954501335 Izvidniška c. 1, Pobegi, 2.
Majda Radovac, EMŠO 0804956505463, Lukini 7, Gračišče in 3. Marija Šćulac, EMŠO
1210962505331, Lukini 7, Grašišče, verjetno
izkazali solastninsko pravico, vsak do deleža
1/3.
Imetnike pravice na nepremičnini parc. št.
2111/3, k.o. Sočerga, se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige, oziroma

obstoj pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 2. 2005
Dn 7297/2004

Os-7032/05

Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Deučman, stan. Kamniška graba 78, Kamnica,
ki jo zastopa notarka Breda Horvat iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v vložku št. 680, katastrska
občina Kamnica, dne 7. 2. 2005, pod opr. št.
Dn 7297/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 5. 12. 1987, o prodaji
in odstopu posestva s parc. št. 715/7, v izmeri 856 m2, vpisano v zemljiškoknjižni vložek
št. 64 (sedaj vl. št. 680), k.o. Kamnica, sklenjene med prodajalcem Vladom Remšakom,
Trg svobode 6/II, Maribor in kupcema Jurijem
Kurnikom, Pot na Bistriško Planino 18, Tržič
in Markom Kneževićem, Kamniška graba 78,
Kamnica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
naj zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 3. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
II P 430/2004

Os-11604/05

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajnem sodniku Dušanu Novačanu, v pravdni
zadevi tožeče stranke Ivice in Štefana Forraya, oba stan. Gradnikove brigade 59, Nova
Gorica, ki ju zastopa Tanja Marušič, odvetnica v Novi Gorici, zoper toženo stranko Abdulaja Čamila, neznanega bivališča na območju mesta Gostivar, Bivša jugoslovanska
republika Makedonija, zaradi overitve podpisa in izstavitve zemljiškoknjižnega dovolila (vrednost spornega predmeta 1,100.000
SIT), o predlogu tožeče stranke za postavitev
začasnega zastopnika toženi stranki, izven
naroka za glavno obravnavo, dne 3. 2. 2005
sklenilo:
toženi stranki Abdulaju Čamilu, neznanega bivališča na območju mesta Gostivar, Bivša jugoslovanska republika Makedonija, se
postavi začasna zastopnica, Simona Murko,
univ. dipl. prav., stanujoča Svetinci 30, Destrnik, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur.
l. RS, št. 26/99 in nasl.).
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2005
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P 903/2003
Os-13152/05
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Alenki Kuzmič, v pravdni zadevi
tožeče stranke Nine Kos, stan. Marčičeva
ul. 2, Maribor, ki jo zastopa Valentin Breznik,
odvetnik iz Maribora, zoper toženo stranko
Marka Antony Lewisa, stan. 49 Nicholls Point, Park Growe, E 15 3QU London Velika
Britanija, zaradi izpodbijanja očetovstva,
o postavitvi začasnega zastopnika toženi
stranki, izven naroka, dne 19. 4. 2005, na
podlagi določil 5. točke drugega ostavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Nenad Zečevič, Svetozarevska 10/II, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2005

na oglasni deski tukajšnjega sodišča sporočijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani, ki bo
po preteku roka pogrešanega razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2005

P 47/04
Os-6717/05
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. Sergia Petronia,
Via Verga 30, Trst, Italija in 2. Zoﬁje Degrassi, Via Carlo Ghega 15, Trst, Italija, ki ju
zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane,
zoper toženo stranko 1. Fortunata Gerbca,
2. Justino Gerbec in 3. Valerijo Gerbec, vse
iz Kobdilja 1, sedaj neznanega bivališča,
zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine,
zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem, po predlogu tožene stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki, s sklepom z dne 1. 3. 2005, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, prvo do tretji
toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta iz
Sežane, I. Tankovske brigade 9, ki bo prvo
do tretjo toženo stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler prva do tretja
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 1. 3. 2005
In 2001/00031
Os-22794/04
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni
zadevi upnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava Republike
Slovenije, Davčni urad Celje, ki ga zastopa
Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek
v Celju, Trg celjskih knezov 10, Celje, proti dolžniku Radmilko Janjič, Polzela 85/A,
Polzela, zaradi plačila 2,030.009,74 SIT s
pp. sklenilo:
dolžniku Radmilku Janjiču se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Karmen Orter Divjak, Žalskega tabora
1, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 19. 8. 2004

Oklici dedičem
D 133/2003
Os-9579/05
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Mariji Urek,
rojeni 1. 3. 1905, nazadnje stanujoči Oklukova gora 22, Sromlje, ki je umrla 26. 1. 1990.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojni Mariji Urek, da se
priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v
enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 29. 3. 2005
D 402/2002
Os-6898/05
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pok. Vurušić Augustinu, sinu Toma, roj. 24. 11. 1923, Slovencu, vdovcu, nazadnje stalno stan. Belo 17/a,
Šmarje pri Jelšah, umrlemu dne 5. 11. 2002,
v skladu s prvim in drugim odstavkom 130.
člena in prvim odstavkom 31. člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), dne 18. 2.
2005 sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pokojnem Augustinu Vurušiću,
naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pokojnem Augustinu Vurušiću se objavi za
čas enega leta po pravnomočnosti tega sklepa tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pokojnem Augustinu Vurušiću se postavi
Ireno Peer, delavko tukajšnjega sodišča. Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče
v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 18. 2. 2005

Oklici pogrešanih
N 172/2004
Os-13163/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek razglasitve Berdon Franca, roj. 10. 10. 1922 v Ligu, Nova Gorica, nazadnje stan. Buenos Aires, Argentina.
Pogrešani je po II. svetovni vojni, okrog
leta 1950, emigriral v tujino in nazadnje pristal v Argentini, točno v Buenos Airesu. Točen naslov zadnjega bivališča pogrešanega
ni znan. Do leta 1960 je s svojci v domovini
imel pisne stike, po tem datumu pa je za
njim utihnila vsaka zveza in se nikomur ni
več javljal. Bil je samski in brez potomcev.
Predlagatelj postopka Alojz Berdon je pričel
z iskanjem pogrešanega preko diplomatsko
konzularne službe v Beogradu, od koder so
napravili poizvedbo preko argentinskih oblasti v Buenos Airesu, vendar brezuspešno.
Zapisali so tudi, da jim je argentinska policija
obljubila, da se bodo za pogrešanim še naprej zanimali in morebitne izsledke sporočili,
česar pa ni bilo. Predlagatelj zaključuje, da je
brat Franc neznano kdaj in kako umrl, saj je
bil navezan na dom in domače in bi se gotovo oglasil, če bi bil še živ.
Franca Berdona pozivamo, da se oglasi,
vse ki kaj vedo o njegovem življenju pozivamo, da to v treh mesecih od objave oklica
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N 4/2005
Os-13164/05
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni
postopek o razglasitvi za mrtvo pogrešano
Colarelli Gizelo, roj. Ženko, roj. dne 29. 4.
1918, v Kočah, nazadnje stanujočo na naslovu Via Elento 34, Francavilla Mare, Chieti,
Italija, ki jo na podlagi odločbe Centra za socialno delo Postojna št. 584-15/05 z dne 2. 4.
2005, zastopa skrbnica za poseben primer
Jasmina Poje iz Stran 17, Hruševje.
O pogrešani Colarelli Gizeli je znano, da
se je rodila kot Ženko Stanislava, dne 29. 4.
1918, v Kočah št. 45 (pri Blaževih), Občina
Postojna, in da je bila hči Frančiške Ženko,
katera je umrla dne 23. 12. 1918. Dne 11. 7.
1942 se je v Italiji poročila z Augustom Colarelli. Njeno zadnje znano prebivališče je
na naslovu Via Elento 34, Francavilla Mare,
Chieti, Italija, od koder se je s pismom zadnjič
oglasila leta 1965. Pogrešana je solastnica
nepremičnin, vpisanih v vl. št. 160, k.o. Slavina, parc. št. 2238/3, do 1/4.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešane Colarelli Gizele,
da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po
objavi tega oklica, sicer bo sodišče po poteku
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 18. 4. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 613/2005
Rg-13298/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Preskar & družabniki, trgovinska družba UP-TO-DATE, d.n.o., Celje, Teharska 30, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov z dne 1. 4. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenikom
Preskar Danijelu in Preskar Juriju, oba Teharska 30, Celje ter Tabakovič Ireni, Spodnja Ponkvica 23b, Grobelno, ki prevzamejo 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 9. 5. 2005
Srg 272/2005
Rg-11670/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Rado, zunanja in notranja trgovina, d.o.o., Koper, Kovačičeva 3/d, 6000
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2956/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
2. 3. 2005.
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Družbenik Rado Glavina iz Kopra, Kovačičeva ulica 3d, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2005
Srg 566/2005
Rg-11054/05
Družba Proharding, podjetje za svetovanje in trgovino d.o.o., s sedežem Kranj,
Betonova 38, vpisana na reg. vl. št. 1/713/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Šimenc Franc, Betonova 38, Kranj in Ahačič
Marijan, Mlakarjeva 14, Kranj.
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 15. 4. 2005
Srg 197/2005
Rg-13092/05
Družba Pyramid, podjetje za inženiring
in gradbeništvo, d.o.o., Begunje, s sedežem Begunje na Gorenjskem, Dvorska
vas 22, vpisana na reg. vl. št. 1/05167/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Resman Vesna, Dvorska vas 22, Begunje na
Gorenjskem.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 5. 2005
Srg 1236/2005
Rg-9012/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Elektrostik-Vintar d.n.o.,
Pijava Gorica 6, Škoﬂjica, objavlja sklep:
Elektrostik-Vintar, storitve, inženiring,
komerciala, d.n.o., Pijava Gorica 6, Škofljica, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 3. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Matija in Majda Vintar,
Škoﬂjica, Pijava Gorica 6, 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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Srg 03882/2005
Rg-11688/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Jasnina, Rajh in družabnik, vizualne komunikacije, d.n.o., Ulica
Jožeta Jame 14, Ljubljana, objavlja sklep:
Jasnina, Rajh in družabnik, vizualne
komunikacije, d.n.o., Ulica Jožeta Jame
14, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 13. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Rajh Jasna Lara, Ljubljana, Polanškova 13 in Igor Slapschak, Šentrupert, Hom 16, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
Srg 01821/2005
Rg-11700/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe BBDO, agencija za
marketing in propagando, d.o.o., Ljubljana,
Švabičeva 3, objavlja sklep:
BBDO, agencija za marketing in propagando, d.o.o., Ljubljana, Švabičeva 3,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 2. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je BBDO, agencija za marketing in propagando, d.o.o., Zagreb, Boškovičeva 23, Hrvaška, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
Srg 12286/2004
Rg-37256/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Kapitelj, družba
za upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dolničarjeva ulica 1, ki jo zastopa odvetniška družba
Brecelj in partnerji d.n.o.-o.p., objavlja sklep:
Kapitelj, družba za upravljanje, d.o.o.,
Ljubljana, Dolničarjeva ulica 1, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 9. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Stolni Kapitelj Ljubljana,
Dolničarjeva ulica 1, Ljubljana, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2004
Srg 715/2005
Rg-13297/05
Družba VET & AGRO, družba za veterino in svetovanje d.o.o., Ulica Moše Pijade
20, Maribor, reg. št. vl. 1/6288/00, katere
družbenica je Trapečar Marlena, Ulica Moše
Pijade 20, 2000 Maribor, po sklepu družbenice z dne 19. 4. 2005 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Trapečar
Marlena.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 5. 2005
Srg 234/2005
Rg-13091/05
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Reprodiskont, trgovsko
podjetje, d.o.o., Velika Loka, Šentlovrenc 7,
objavlja sklep:
družba Reprodiskont, trgovsko podjetje, d.o.o., Velika Loka, Šentlovrenc 7,
vpisana na reg. vl. št. 1-1595/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 21. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Vida Proje, Velika Loka,
Šentlovrenc 51, z ustanovitvenim kapitalom
1,502.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 1,502.000 SIT
in preostalo premoženje v celoti prenese na
Vido Proje.
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 4. 5. 2005
Srg 297/2005
Rg-9024/05
Družba MAI & CO. Poslovne storitve
d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Prvomajska 37, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-2948-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljic družbe z dne 10.
3. 2005.
Ustanoviteljice in družbenice so Canzutti
Marinka, Loke 14, Nova Gorica, Hrast Magda, Pavšičevo naselje 6, Kromberk, Nova
Gorica, Mačus Irena, Damber 50, Kromberk,
Nova Gorica in Močnik Anita, Lokavec 128,
Ajdovščina, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljicam.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 3. 2005

Drljača Ranko, Vide Pregarčeve 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000964162.
gnm-187859
Ereiz Ilija, Mejna ulica 44, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000309759. gnu-187801
Erjavec Saša, Petkova ulica 68,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000377607.
gnc-187969
Fantinič Vasja, Škocjanska pot 30B,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001743435. gnx-187773
Fažmon Boštjan, Devova ulica 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001548999.
gnl-187785
Fister Svetlana, Mariborska cesta 155,
Celje, osebno izkaznico, št. 000253022.
gnf-187941
Florjančič Marija, Gašperšičeva 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000023000.
gnr-187879
Gašljevič Bojana, Slovenja vas 35,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001216704.
gnp-187756
Glas Martina, Čopova 1, Brežice, osebno
izkaznico, št. 000275443. gnj-187937
Glavica Danica, Zelen breg 6A, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001378951.
gnk-187911
Gnezda Egon, Kot 30, Ig, osebno
izkaznico, št. 000293791. gnm-187959
Govejšek Peter, Ulica Otona Župančiča
15, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000743501. gnh-187764
Gušmirović
Lejla,
Mladinska
4,
Rače, osebno izkaznico, št. 001081370.
gng-187765
Herman Uroš, Levstikova 9, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001773573. gnh-187939
Horina Jelka, Prušnikova 32, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000548890.
gnq-187930
Horvat Boris, Lesjakova ulica 31,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000369370.
gnh-187864
Jarc Nataša, Šegova 6, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000800560.
gnu-187901
Kavčič Boštjan, Kersnikova ulica 3,
Dob, osebno izkaznico, št. 001429213.
gnw-187874
Kline Mala, Fabianijeva 43, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001832749.
gnt-187777
Kompan Lidija, Utik 87, Vodice, osebno
izkaznico, št. 000277116. gnp-187906
Kovač Igor, Javornik 19, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001240564.
gnw-187774
Lampret Mihaela, Keršova 3, Vojnik,
osebno
izkaznico,
št.
001004670.
gnw-187924
Lavrič Grega, Zavrtače 6, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 000019425.
gnu-187876
Ledinek Gordana, Cesta na Roglo 17,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000797465.
gnl-187935
Leskovar Darko, Pot na Rakovo jelšo 81,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001787913.
gnd-187893
Marinković
Anica,
Jablance
4,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
000808641. gnt-187952
Markelj Dejan, Polje 37, Žiri, osebno
izkaznico, št. 001615733. gnw-187824
Markič Frančiška, Iga Grudna 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000011821.
gne-187942

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Berberović Hajrudin s.p., Čanžekova
ulica 36, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-3905/04, izdan dne 15.03.2004.
gnd-187793
Cegnar Uroš, Zbilje 22, Medvode,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0406/95.
gnm-187838
Guzej Milan, Rozmanova 31, Piran - Pirano,
priglasitveni list, opravilna št. 40-0062/94,
izdan dne 01.05.1997. gnk-187836
Mravlja Marijan s.p., Branik 218, Branik,
obrtno dovoljenje, št. 004232/2154/01-47/2002,
izdano dne 14.05.2002. gnj-187837
Pipan Gorazd, Ulica Staneta Severja
7, Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 20-0792/04, izdan dne 15.2.2004.
gnb-187970
Rošker Boris s.p., Beraničeva ulica
24, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-7743/2002, izdan dne 20.8.2002.
gne-187867
Trošelj Zdenko, Globočnikova 2, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-1040/94,
izdan dne 6.8.1994. gnv-187750
Virant Andreja, Ižanska cesta 255,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-06349/94, izdan dne 18.5.1994.
gnw-187749

Potne listine
Aćimović Momirka, Preglov trg 13,
Ljubljana, potni list, št. P00314217.
gnv-187825
Ademi Habib, Kovinarska ulica 9A, Krško,
potni list, št. P00677768. gng-187815
Balukčić Adrijan, Koroška cesta 7, Tržič,
potni list, št. P00016155. gne-187742
Bernik Vesna, Sp. Gorje 105B, Zgornje
Gorje, potni list, št. P00697140. gni-187913
Bombač Zadel Metka, Topniška ulica
43, Ljubljana, potni list, št. P00490811.
gny-187947
Černe Roman, Pot na Debeli hrib
34, Škoﬂjica, potni list, št. P00526980.
gnl-187810
Črešnar Blaž, Nasova 13, Apače, potni
list, št. P00726780. gnv-187775
Furlan Vojko, Vipavski križ 1F, Ajdovščina,
potni list, št. P00165287. gnx-187898
Horina Jelka, Prušnikova 32, Maribor,
potni list, št. P01001364. gnp-187931
Jović Vesna, Čečovje 28, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00551246.
gnj-187912

Krempl Jakob, Police 68, Gornja
Radgona, maloobmejno prepustnico, št. AG
13568 - SOP za Avstrijo, izdala UE Gornja
Radgona. gng-187915
Marinković Anica, Jablance 4, Kostanjevica
na Krki, maloobmejno prepustnico, št. AH
000003930. gnu-187951
Mihajlović
Marko,
Prušnikova
6,
Ljubljana-Šentvid, potni list, št. P00609597.
gnd-187818
Pestotnik Dejan, Regentova 9, Maribor,
potni list, št. P00721259. gni-187763
Podnar Branko, Plavje 77, Škoﬁje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 103098,
petletne listine za prehod meje z Italijo, izdala
UE Koper. gne-187767
Robnik Valentina, Trg Dušana Kvedra
3, Maribor, potni list, št. P00033634.
gnj-187787
Seidl Magda, Badovinčeva 2, Laško, potni
list, št. P00519436. gnf-187741
Sovinšek Jana, Zakal 1A, Stahovica, potni
list, št. P00566916. gnx-187798
Stojan Urban, Stanežiče 52, Ljubljana,
potni list, št. P00395806. gns-187753
Šilar Vido, Zbilje 3/c, Medvode, potni list,
št. P00219645. gnp-187806
Tivadar Marinka, Trata 40, Kočevje, potni
list, št. P00950199. gnc-187819
Trivić Kristjan, Zakal 1A, Stahovica, potni
list, št. P00566915. gny-187797
Viher Lucija, Topniška 28, Ljubljana, potni
list, št. P00769510. gne-187967

Osebne izkaznice
Aleskić Tibor, Cankarjeva ulica 17,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
000830987. gnz-187921
Amon
Miha,
Zagradišče
12/a,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
001172830. gnz-187971
Bajc Aleksander, Planinska cesta 9A,
Bled, osebno izkaznico, št. 000958154.
gnl-187910
Bajser Ivan, Grič 15, Logatec, osebno
izkaznico, št. 001497473. gnj-187887
Bejek Marija, Podvozna ulica 16, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 000126413.
gnr-187929
Bernik Vesna, Sp. Gorje 105B, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 001384784.
gnh-187914
Bojc Maša, Parmova 34, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000979173. gnb-187820
Božič Anton, Nova pot 7, Škoﬂjica, osebno
izkaznico, št. 001750398. gnb-187870
Bračič Pavla, Levec 34, Petrovče, osebno
izkaznico, št. 000071475. gng-187740
Brus Marija, Sr. Kanomlja 21/a, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 000576863.
gnq-187830
Brus Pavel, Sr. Kanomlja 21/a, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 000822524.
gnr-187829
Černigoj Venceslav, Slomškova 25,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 000601425.
gnq-187905
Debenjak Alojz, Ložice 41, Deskle, osebno
izkaznico, št. 001358027. gnq-187755
Dimic Katja, Vodnikova ulica 38, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001278170.
gnh-187789
Djinaj Servete, Keleminova 9, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000614256.
gnf-187866

Stran
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Martinović Sabina, Česnikova 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001213581.
gne-187817
Marušič Tomaž, Markova pot 23,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001343130. gnr-187754
Mujić Enes, Ižanska cesta 210A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001247330.
gne-187792
Naglič Vera, Štalcerji 27, Kočevska
Reka, osebno izkaznico, št. 000456768.
gnr-187904
Nikolič Peter, Nova pot 13, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000366292.
gnj-187812
Novak
Mojca,
Zabukovica
182,
Griže, osebno izkaznico, št. 00006807.
gnu-187926
Osredkar
Mateja,
Jakšičeva
12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001605592.
gni-187963
Padežnik Alojzija Antonija, Gunceljska
cesta 26A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000658465. gns-187778
Paljk Matic, Farančan 1C, Pobegi, osebno
izkaznico, št. 000736978. gnm-187909
Pečnik Tomaž, Pot v hrastovec 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000998467.
gnn-187808
Perko Andreja, Kal 6, Zagradec, osebno
izkaznico, št. 000197186. gnq-187805
Perko Blaž, Kal 6, Zagradec, osebno
izkaznico, št. 001806031. gnt-187802
Perko Tina, Kal 6, Zagradec, osebno
izkaznico, št. 001381238. gnr-187804
Platiše Pavla, Poče 31, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 000035883. gnb-187945
Ponebšek Mihael, Ulica bratov Tuma 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001423890.
gnj-187962
Ponomarenko Špela, Bidovčeva 22C,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000414663. gnw-187899
Potočnik Gorazd, Dragojna 5, Smlednik,
osebno
izkaznico,
št.
001555856.
gnu-187826
Potočnik Marko, Pod jezom 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001377751.
gng-187965
Rajh Uroš, Kidričeva cesat 69, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001747581. gnb-187745
Rojnik Ema, Franja Kozarja 31,
Veržej, osebno izkaznico, št. 000288577.
gny-187772
Sinic Koloman, Beznovci 13, Bodonci,
osebno
izkaznico,
št.
001304084.
gns-187903
Sop Nuša, Pot 27. junija 4, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001298629. gng-187890
Sop Sami, Pot 27. junija 4, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001685378. gnf-187891
Šajn Angela, Mekinje nad Stično 1,
Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001057510. gnd-187743
Šibli Renata, Košnica pri Celju 526,
Celje, osebno izkaznico, št. 001059894.
gnn-187908
Šišak Zlatko, Tunjiška 2/b, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000759243. gnk-187761
Škapin Zdenka, Soška 19/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000359569.
gnl-187885
Špec Kristina Helena, Marija Gradec 35,
Laško, osebno izkaznico, št. 000904566.
gnp-187781
Šrimpf Rajko, Jerebova ulica 25, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000382658. gny-187922
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Šturm Boris, Golo 18, Ig, osebno
izkaznico, št. 000699644. gnf-187770
Tili Matilda, Kicar 48, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000732832. gno-187907
Turk Japelj Tina, Verd 70, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001501886. gnn-187883
Ugrin Matej, Marezige 53B, Marezige,
osebno
izkaznico,
št.
001731202.
gnj-187762
Ušaj Peter, Vrtojbenska 23, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 001103998.
gny-187897
Vrecl Ljudmila, Zg. Hoče 19, Hoče, osebno
izkaznico, št. 000809475. gno-187957
Založnik Angela, Selce 2, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 000189174.
gnv-187950
Zeroska Stanovnik Biljana, Gasilska
ulica 29, Škoﬂjica, osebno izkaznico, št.
001772063. gne-187917
Zupančič Vesna, Hotemež 24, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
000870968.
gni-187863
Žagar Boris, Grad 55, Cerklje na
Gorenjskem,
osebno
izkaznico,
št.
001279191. gnn-187933
Žalig Miha, Velika Polana 207A, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 001861769.
gnm-187809
Železnik Jože, Prvomajska 4, Litija, osebno
izkaznico, št. 000339583. gnx-187748
Žuber Pavle, H. Verdnika 5, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001161037.
gnv-187900
Žumer Klemen, Clevelandska 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000382818.
gnb-187795

Vozniška dovoljenja
Amon
Miha,
Zagradišče
12/a,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1917490, reg. št.
236926, izdala UE Ljubljana. gny-187972
Arko Miha, Zamostec 37, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S001183160, reg. št. 6754, izdala UE
Ribnica. gnz-187896
Bajc Aleksander, Planinska 9A, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1680746, reg. št. 20291. gnl-187860
Balen Manca, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1871765, reg. št. 192461, izdala UE
Ljubljana. gno-187832
Beganović Sanela, Pot 27. julija 3,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1348898, reg. št. 21125, izdala UE Kamnik.
gnu-187776
Bernik Vesna, Sp. Gorje 105B, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1999581, reg. št. 16575. gnk-187861
Bombač Zadel Metka, Topniška ulica
43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1992033, reg. št. 80977.
gnz-187946
Bravec Žiga, Podkum 29, Podkum,
vozniško dovoljenje, št. S 2131455.
gng-187940
Cestnik Vlado, Vreskovo 53, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1718,
izdala UE Trbovlje. gni-187738
Erjavec Saša, Petkova ulica 68, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 14277,
reg. št. 114107, izdala UE Ljubljana.
gnd-187968

Fijavž Timotej, Bukovlje 1, Stari trg ob
Kolpi, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
S 1968184, reg. št. 16365. gnr-187779
Govejšek Peter, Ulica Otona Župančiča
15, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1541806, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnq-187780
Gračner Robi, Velike Grahovše 11, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1907487. gnk-187786
Grošelj Igor, Mekinje, Cankarjeva cesta 7,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
980151, reg. št. 17851, izdala UE Kamnik.
gnf-187966
Gušmirović Lejla, Mladinska 4, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1607764,
reg. št. 124607, izdala UE Maribor.
gnf-187766
Herman Uroš, Levstikova 9, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1383475,
izdala UE Žalec. gni-187938
Horina Jelka, Prušnikova 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 97638, reg. št. 82255, izdala UE Maribor.
gno-187932
Hudorovič Romana, Gazice 29, Cerklje
ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. A - i, BGH,
št. S2153114, reg. št. 16898, izdala UE UE
Brežice. gnk-187961
Jesenko Ivan, Pešnica 41, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1636277, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnb-187895
Jovičić Miroslav, Ulica Marije Borštnikove
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1566310, reg. št. 248834,
izdala UE Ljubljana. gns-187828
Kavčič Boštjan, Kersnikova ulica 3,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1620600, reg. št. 23626, izdala UE Domžale.
gnx-187873
Kepic Jožef, Podreča 10, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S359438, reg. št. 7383. gne-187842
Konobelj Rajko, Hruševje 35, Hruševje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
5856. gnt-187852
Kozjek Sebastijan, Trboje 27, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1122543,
reg. št. 47314, izdala UE Kranj. gnh-187739
Kuzma Daniel, Ižakovci 36, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 33199.
gno-187857
Lavrič Grega, Zavrtače 6, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1901574, reg. št. 29385, izdala UE
Grosuplje. gnv-187875
luskovec Roman, Krakovska 26, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1764007, reg. št. 39306, izdala UE
Domžale. gnp-187956
Markelj Dejan, Polje 37, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1088376, reg. št.
23081, izdala UE Škofja Loka. gnx-187823
Marković Ljubica, Tabor 49, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1048643, reg. št. 9580, izdala UE Cerknica.
gni-187813
Martinčič Taja, Polica 45, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1852795, reg. št. 29299, izdala UE
Grosuplje. gnh-187814
Marušič Igor, Osojna pot 8, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11528,
izdala UE Izola. gnk-187736
Mastnak Silvo, Cesta na Kmetijsko šolo
16, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S1636251, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnc-187944
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Mavrek Ivan, Rakovlje 6, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1441726,
izdala UE Žalec. gnk-187936
Mišič - Meškovič Cerino, Murnova
ulica 27, Izola - Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 8472, izdala UE Izola.
gnd-187843
Mlakar Angela, Kajuhova 4, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
20540, izdala UE Nova Gorica. gnw-187849
Mujić Enes, Ižanska cesta 210A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1593837, reg. št. 249915. gnf-187791
Nikolič Peter, Nova pot 13, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1490593, reg. št. 195070. gnk-187811
Novič Iztok, Ul.Štefana Kovača 38,
Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 16672, izdala UE Lendava. gns-187928
Okroglič Rok, Nad mlini 27, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 38521, izdala UE Novo mesto.
gnq-187855
Pavlin Slavko, Ulica Josipa Makuca 18,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 25315, izdala UE Nova Gorica.
gnb-187845
Pečnik Tomaž, Pot v hrastovec 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2028491, reg. št. 166790. gno-187807
Petauer Petra, Bevkova 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1446268,
reg. št. 42108. gnt-187902
Pogačar Miha, Cesta v Kostanj 19A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1189564, reg. št. 190025. gnp-187881
Potočnik Marko, Pod jezom 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1761939, reg. št. 258899. gnh-187964
Poznič Dragica, Oblakova 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 8812134,
reg. št. 8042. gns-187878
Rajh Uroš, Kidričeva cesat 69, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1443696, reg. št. 118334, izdala
UE Maribor. gnc-187744
Rozman Angelca, Cerovci 6, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1647651,
reg. št. 35869. gns-187853
Smrekar Aleš, V brezov log 46, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 30379. gnn-187858
Smrekar Simona, V Brezov log 46, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 29054. gnr-187854
Stubelj Marko, Vilharjeva ulica 30,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1235942, reg. št. 15621, izdala UE
Ajdovščina. gnc-187919
Svetina Aleksander, Lokev 198B, Lokev,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
13287, izdala UE Sežana. gnv-187850
Šakanović Vahid, Cesta dveh cesarjev
387B, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1285896, reg. št. 228265.
gnt-187927
Ščerbič Sandi, Graben 3, Ortnek, vozniško
dovoljenje, reg. št. 10865. gnz-187846
Šišak Zlatko, Tunjiška 2/b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
3822, izdala UE Kamnik. gnl-187760
Tekmec Franc, Hajdoše 42, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S510693, izdala
UE Ptuj. gnj-187737
Terna Elica Marija, Cesta 1. maja 24,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S360144, reg. št. 2812, izdala UE Kranj.
gnx-187848

Tribušon Andrej, Ižanska cesta 231B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S167239, reg. št. 93152. gnd-187868
Vidmar Maja, Idrijska cesta 20,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1843155, izdala UE
Ajdovščina. gnd-187918
Vraničar Marjan, Mejna ulica 49,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 670817, reg. št. 69452, izdala UE
Maribor. gng-187865
Vušič Matjaž, Ruska ulica 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1494014, reg. št. 112301, izdala UE
Maribor. gnn-187783
Zeroska Stanovnik Biljana, Gasilska
ulica 29, Škoﬂjica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1617904, reg. št. 254247.
gnf-187916
Zoran Janja, Paha 1A, Otočec, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1697929, izdala UE Novo mesto.
gnu-187851
Zorjan Marlene, Polje 15, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7334, izdala UE Izola. gny-187847
Zupančič Vesna, Hotemež 24, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. Bgh, št. S 50281,
izdala UE Laško. gnp-187856
Žuber Pavel, Ulica heroja Verdnika
5, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S668322, izdala UE Jesenice.
gnc-187844
Žunič Johannes, Žuniči 11, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8676, izdala UE Črnomelj. gnb-187920

Zavarovalne police
Cerar Ivan, Krtina 35, Domžale,
zavarovalno polico, št. 219280, izdala
zavarovalnica Tilia. gnm-187888
Grm Boštjan, Vinji vrh 49, Šmarješke
Toplice, zavarovalno polico, št. 627659,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnm-187834
Kranjc Martin, Racja vas 16, Cerklje ob
Krki, zavarovalno polico, št. 722745, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnp-187835
Levičar Peter, Malo Uračevo 23,
Podbočje, zavarovalno polico, št. 1035707.
gng-187840
Lokar Gabriel, Kresnice 28, Kresnice,
zavarovalno polico, št. 00101752060.
gnm-187784
Lužar Edvard, Šentjurij 7, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 289157, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt-187727
Marn Milan, Rožna ulica 10, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 271078, izdala
zavarovalnica Tilia. gnu-187726
ORKA d.o.o., Dvoržakova 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 40 308526,
izdala zavarovalnica Tilia d.d., Ljubljana.
gnd-187751
Pekolj Simona, Sela pri Šumberku 41,
Trebnje, zavarovalno polico, št. 254445,
izdala zavarovalnica Tilia. gne-187892
S&B
TRADE
d.o.o.,
PARMOVA
41, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101795296,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gnr-187954
Trnovec Metka Simona, Rocenska
ulica 23, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41008515, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnn-187833
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Spričevala
Abdaković
Zahid,
Sinja
Gorica
109/a, Vrhnika, spričevalo o končani OŠ
Ivana Cankarja. gnz-187796
Auersperger Andrej, Rozmanova 2,
Ljubljana, indeks, št. 2003003, izdala Višja
šola za multimedije v Ljubljani. gnp-187831
Boštner Marjana, Novi dom 58, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu ESŠ Trbovlje,
izdano leta 1974, izdano na ime Pavelšek
Marija. gnl-187735
Džamdžić Adin, Košenica 43, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Novo mesto, Poklicne in
tehniške strojne šole Novo mesto, št. I/S-70,
izdano leta 1997. gnc-187794
Gerzič Adnen, Cesta I. Istrske brigade
69, Pobegi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske in prometne šole Koper,
št. 488, izdano leta 1994. gnc-187769
Hajdarović Jurica, Draškovičeva 4,
Varaždin, indeks, št. 25006214, izdala
Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnk-187886
Hodžić Ferid, Za progo 1, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. razreda in obvestilo o
uspehu 3. letnika Srednje gostinskešole v
Ljubljani. gnv-187925
Kokalj Boštjan, Osredke 42, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnm-187884
Krznar Maja, Zalog pri Moravčah 26,
Moravče, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 1. in 2. letnika Izobraževalnega
zavoda Cene Štupar - živilski delavec,
slaščičar, izdano leta 1994, 1995, izdano na
ime Okorn Maja. gnd-187768
Leški Kosič Violeta, Vrhovčeva cesta
29, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1992, izdano na ime
Leški Violeta. gnt-187827
Meh Tomaž, Kotlje 216, Kotlje, spričevalo
1. in 2. letnika Gostinske šole v Slovenj
Gradcu. gnh-187839
Mislej Jerneja, Slamikarska 4, Mengeš,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2003. gnm-187934
Ognjanović Sava, Ulica pariške komune
11, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
tehnične šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnb-187799
Pirnat Andreja, Stara cesta 4, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1.
letnika Izobraževalnega centra Cene Štupar
- živilski delavec, slaščičar, izdano leta 1995,
1996. gnz-187771
Podbrežnik Anita, Raduha 71, Luče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
pedagoške šole v Celju, izdano leta 1985.
gny-187872
Porča Senka, Cesta železarjev 18,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomsko
komercialne šole, izdano leta 1998 in 1999.
gnq-187730
Resnik Ksenija, Poljska pot 5, Krško,
maturitetno
spričevalo
Pedagoškega
šolskega centra Celje, izdano leta 1979.
gnj-187862
Sajnker Sašo, Cesta Simona Blatnika
1, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra v Velenju, izdano leta 2000.
gnw-187949
Sinkovič Janja, Grajska 39, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
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srednje šole Radovljica, izdano leta
1978, izdano na ime Prešeren Janja.
gno-187732
Štampe Uroš, Zagrad 97/a, Celje,
spričevalo 3. letnika Splošne in strokovne
gimnazije v Celju, izdano leta 2002.
gnd-187943
Štefanič Andraž, Runkova ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ljubljana - Šiška, izdano leta 2004.
gnc-187894
Urabnija
Tina,
Jelovškova
7,
Ljubljana-Črnuče, indeks, št. 00240, izdala
Visoka strokovna šola slikarstva v Ljubljani.
gnt-187877
Valentinčič Tanja, Bevkova 7, Deskle,
spričevalo o zaključnem izpitu SEDŠ
Koper, podjetniško poslovanje, izdano leta
1999. gnt-187731
Vokalič Anton, Drnovo 52, Leskovec
pri
Krškem,
maturitetno
spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1995.
gnc-187869

Ostali preklici
ADRIATIC ZAVAROVALNA, Ljubljanska
cesta 3a, Koper - Capodistria, zavarovalnih
polic in dokumentov IM/99, št. 363816, AA
- PT št. 21858, 23958. gnc-187948
Aldex Trans d.o.o.Lendava, Mostje
10, Lendava - Lendva, dovolilnica za
prevoze država Romunija, ID št 642/11, št.
dovolilnice 306960. gnz-187746
Aldex Trans d.o.o.Lendava, Mostje 10,
Lendava - Lendva, dovolilnica za prevoze
država Belgija, ID št. 056, št. dovolilnice
003052. gny-187747
Arslanović Benjamin, Bevkova 9, Žalec,
delovno knjižico. gni-187788
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Bedene Rado, Lucan 36, Portorož Portorose, potrdilo o VHF izpitu za voditelja
čolna št. 26292-509/04 z dne 17.05.2004.
gns-187728
Čehovin Boris, Podmilščakova ulica
40/b, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13/1552/99, VČ
- 667/99. gnq-187880
GLIHATRANS,, Cesta 15, Veliki Gaber,
izvod licence skupnosti št. 0003 pri OZS,
dne 08.12.2003 - 27.11.2007 za tovorno
vozilo DAF FAR 85xF 430 NM R4-889 in
izvod licence nacionalne skupnosti za isto
vozilo s št. 3288. gnq-187759
Gorišek Tjaša, Dobriša vas 52, Petrovci,
študentsko izkaznico, št. 43200354,
izdala Akademija za glasbo v Ljubljani.
gnf-187816
Govc Dejan, Kokrica, Snedičeva
ulica 11, Kranj, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnn-187958
Jerman Edi, Pomjan 49, Šmarje, orožni
list, št. OL 000033301. gno-187757
Juraja Bogdan, Sedlarjevo 17/a, Buče,
licenco skupnosti, št. 2767, izdana pri
Obrtni zbornici Slovenije, dne 4.5.2004.
gns-187803
Klemenc Štefan s.p., Obala 122,
Portorož - Portorose, izvod licence za
kombinirano vozilo CITROEN JUMPER 2,5
TD, z reg. oznako KP F8-802, izdano dne
01.03.2005 z veljavnostjo do 30.06.2007.
gnn-187758
Konig Edvard, Murova 21, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 71030634,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnz-187821
Kozjak Zoran, Seča 166, Portorož Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-3183/2002, VČ
02-9596. gnr-187729

Kozlevčar Brigita, Medvedjek 18,
Veliki Gaber, študentsko izkaznico, št.
20030253, izdala Pravna fakulteta v Ljubljan.
gnh-187889
Marinković
Anica,
Jablance
4,
Kostanjevica na Krki, kmetijski vložek, št. HK
000003044. gns-187953
Marolt Mitja, Tomšičeva ulica 41, Postojna,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
trgovski poslovodja št. 442-5901/95 z dne
13.06.1995. gnn-187733
Maver Jure, Naselje Borisa Kidriča 2,
Metlika, študentsko izkaznico, št. 63030175,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko v Ljubljani. gny-187822
Miklavžič Damjan, Potrčeva ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-187790
Narančič Siniša, Čičare 5, Kranjska Gora,
delovno knjižico. gnf-187841
Rastovac Vojimir, Jadranska cesta
46, Ankaran - Ankarano, delovno knjižico.
gnl-187960
Rihtaršič Anton s.p., Poljane 50, Poljane
nad Škofjo Loko, izvod licence za vozilo TAM
190T15, reg. št. KR L4 632, izdan 4.11.2002
na Obrtni zbornici Slovenije pod številko
2263. gnt-187752
Stadler Samo, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41970117,
Medicinska fakulteta. gno-187882
Tratnik Matt Matej, Ziherlova ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-187800
Zdolšek Franc, Jazbine 20, Dramlje,
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v
cestnem prometu, št. 601363, izdanega
24.3.1997 pri Ministrstvu za promet in zveze.
gnz-187871
Zupančič
Marija,
Leskovec
88,
Pragersko, potrdilo o opravljenem strokovni
usposobljenosti za prodajalca št. 269-4771/95
z dne 25.4.1995. gnm-187734

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.S
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem,
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem
področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest

3673
3673
3673
3673
3673
3674
3674
3674
3694
3709
3724
3724
3725
3727
3727
3727
3731
3732
3734
3734
3736
3736
3737
3781
3781

Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Zavarovanja
Objave stečajnih upraviteljev

3790
3797
3798
3798
3798
3799
3799
3800
3820
3822

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

3822
3822
3826
3826
3826
3827
3827
3827
3827
3829
3829
3829
3829
3830
3831
3831
3832
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