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Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 1106
Ob-19518/05
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224 Gorenja vas, Slovenija.
3. Datum izbire: 20. 6. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: opustitev obratovanja jalovišč
hidrometalurške in jamske jalovine s trajnim zavarovanjem okolja pred posledicami odlaganja, 1. sklop: Jalovišče Jazbec
(Rudnik Žirovski vrh, Slovenija).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Naročnik je izbral pravilno ponudbo z najnižjo ponudbeno
ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana d.d.,
Stolpniška 10, 1112 Ljubljana, Slovenija.
7. Pogodbena vrednost: 1.764,521.551,56
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal
podizvajalcem: ca. 35%.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.776,411.399,82 SIT, 1.764,521.551,56 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 26. 9. 2003,
Ob-102461 in Ob-102466.
13. Številka objave predhodnega razpisa:
Ob-78403 in Ob-78404.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
7. 7. 2005.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
Ob-19519/05
1. Contracting Authority: Rudnik Žirovski
vrh d.o.o.
2. Contracting Authority’s Address: Todraž
1, 4224 Gorenja vas, Slovenia.
3. Date of award of the Contract: 20. 6.
2005.

15. 7. 2005

4. Scope of works and place of execution: The abandonment of the operation of
the waste piles of hydro-metallurgical and
mine tailings including the permanent protection of the environment from the consequences of the waste deposition, Lot
1: Jazbec waste pile (Rudnik Žirovski vrh,
Slovenia).
5. Award criteria and contract award argumentation: lowest price. The Contracting
Authority awarded correct Tender with the lowest price.
6. Name and address of the Contractor:
Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10,
1112 Ljubljana, Slovenia.
7. Contract value: 1.764,521.551,56 SIT.
8. Value of the Contract to be subcontracted: ca. 35%.
9. Number of Tenders received: 2.
10. Value of the highest and the lowest Tender: 1.776,411.399,82 SIT, 1.764,521.551,56
SIT.
11. Additional information: /
12. Publication Date and Number of
ﬁrst phase of procurement: 26. 9. 2003,
Ob-102461 in Ob-102466.
13. Publication Number of prior information
notice: Ob-78403 in Ob-78404.
14. Date on which the demand for publication of this notice was sent: 7. 7. 2005.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.

ZJN-15.S

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. 430-61/2005
Ob-19470/05
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire:
– sklop 1 (Okrožno sodišče v Ljubljani,
na lokacijah Tavčarjeva 9, Miklošičeva 30 in
Miklošičeva 28; Okrajno sodišče v Ljubljani
na lokacijah Miklošičeva 10 in Miklošičeva 12;
Okrajna sodišča v Cerknici, Domžalah, Grosuplju, Litiji, Kočevju, Kamniku, Trbovljah in
na Vrhniki): 7. 1. 2005;
– sklop 2 (Okrožno državno tožilstvo v
Ljubljani in Okrožno sodišče v Ljubljani na lokaciji Slovenska cesta 41): 7. 1. 2005.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje storitev varovanja, varovanja premoženja in
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upravljanje z varnostno-nadzornim centrom za potrebe ljubljanskega sodnega
okrožja ter Okrožnega državnega tožilstva
v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– sklop 1: (1. ponudbena cena – do 100
točk, 2. reference ponudnika – do 13 točk);
– sklop 2: (1. ponudbena cena – do 100
točk, 2. reference ponudnika – do 13 točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno:
– sklop 1 (Okrožno sodišče v Ljubljani,
na lokacijah Tavčarjeva 9, Miklošičeva 30 in
Miklošičeva 28; Okrajno sodišče v Ljubljani
na lokacijah Miklošičeva 10 in Miklošičeva 12;
Okrajna sodišča v Cerknici, Domžalah, Grosuplju, Litiji, Kočevju, Kamniku, Trbovljah in
na Vrhniki) – Joint Venture: G7 Družba za varovanje d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin in Sintal
d.d., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana in
Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ulica
5, 2000 Maribor;
– sklop 2 (Okrožno državno tožilstvo v
Ljubljani in Okrožno sodišče v Ljubljani na lokaciji Slovenska cesta 41) – Joint Venture: G7
Družba za varovanje d.o.o., Špruha 33, 1236
Trzin in Sintal d.d., Litostrojska cesta 40, 1000
Ljubljana in Varnost Maribor d.d., Kraljeviča
Marka ulica 5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 123,795.606 SIT,
– sklop 2: 20,686.512 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 126,704.608,70 SIT, 123,795.606
SIT;
– sklop 2: 21,958.829,76 SIT, 20,686.512
SIT.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
7. 7. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 1714-04-430-143/2005/2 Ob-19715/05
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

Stran

5246 /

Št.

65-67 / 15. 7. 2005

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. 430-143/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.11.40.00-9, glavni predmet, dopolnilni
besednjak: E166-4.
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: 22. 7. 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.11.40.00-9, glavni predmet, dopolnilni
besednjak: E166-4.
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: 22. 7. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 25. 10. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.11.40.00-9, glavni predmet, dopolnilni
besednjak: E166-4.
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.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 22. 7. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 25. 10. 2005.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.11.40.00-9, glavni predmet, dopolnilni
besednjak: E166-4.
2) Vrsta in obseg: civilno specialno patruljno vozilo s prostornino motorja od 1600
do 1900 cm3 – 4x4 pogon, 35 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
138,500.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 22. 7. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 25. 10. 2005.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 34.11.40.00-9, dopolnilni besednjak:
E166-4.
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: 22. 7. 2005,
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– gradnje/dobave/izvedbe: 25. 10. 2005.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.11.42.00-1, glavni predmet, dopolnilni besednjak: E166-4.
2) Vrsta in obseg: specialno vozilo za
oglede krajev kaznivih dejanj, 7 kosov.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
46,660.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 22. 7. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 25. 10. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-143/2005.
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: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Blago, storitve
Ob-19847/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za 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.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 3511-1/2005.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: dobava
in montaža nujne medicinske in laboratorijske ter pohištvene opreme za dokončanje gradnje objektov D in E Onkološkega
inštituta v Ljubljani 1. faza:
– 1. sklop: laboratorijski hladilniki in inkubatorji,
– 2. sklop: centrifuge, aparati za spektrofotometrijo in biomarkerje,
– 3. sklop: aparati za biokemijo, hematologijo, mikroskopi,
– 4. sklop: laboratorijsko pohištvo,
– 5. sklop: splošna in pisarniška oprema,
– 6. sklop: serijska splošna oprema,
– 7. sklop: sedežno pohištvo,
– 8. sklop: oprema bolniških sob,
– 9. sklop: specialna medicinska oprema,
– 10. sklop: splošna medicinska oprema.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 15. 7. 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: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje
Ob-19471/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brežice, kontaktna oseba: Branko

Bleževič, Cesta prvih borcev 18, SI-8250
Brežice, Slovenija, tel. +3867/499-15-00,
faks +3867/499-00-52, elektronska pošta:
obcina.brezice@brezice.si, internetni naslov: www.brezice.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: čiščenje odpadnih voda povodja spodnje Save – kanalizacijski sistem
in čistilna naprava Brežice.
II.2) Kraj izvedbe: Občina Brežice, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): NACE 502,6 (specializirana gradbena dela povezana z vodo – z namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno oskrbo,
odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo itd.).
II.4) Vrsta in obseg gradnje: javno naročilo obsega:
1. pripravo projektne dokumentacije,
2. pripravo projekta pridobitve gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo,
projekta izvedbenih del pridobitev gradbenega dovoljenja,
3. izgradnjo čistilne naprave, s kapaciteto 13.500 PE ter kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti,
4. izvedbo poskusnega obratovanja in
pridobitev uporabnega dovoljenja.
IV.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
2002/SI/16/P/PE/008/3.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; EU – Kohezijski sklad (projekt: Wastewater Treatment of Down Stream Sava
River Basin – Sewerage System and Wastewater Treatment Plant Brežice, št. projekta:
2002/SI/16/P/PE/008/3).
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2005.
Občina Brežice

Javni razpisi
Blago
Ob-19517/05
Razveljavitev
Javni razpis za nakup kruha, pekovskega
peciva, keksov in slaščičarskih izdelkov za
prehrano, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 45, z dne 6. 5. 2005, Ob-12308/05,
se na podlagi 1. točke izreka sklepa naročnika: Osnovne šole Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja, z dne 16. 6. 2005,
razveljavi.
Osnovna šola Mislinja
Ob-19768/05
Popravek
Na osnovi sklepa Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil (sklep št. 018-178/05-31-1484), objavljamo popravek javnega razpisa, objavljenega v Ur. l. RS, št. 45, z dne 6. 5. 2005,
Ob-12151/05, za dobavo in montažo tehno-
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loške opreme za prenovo kuhinje v Osnovni
šoli Trzin. Spremenijo se naslednje točke:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je opremil vsaj tri kuhinje v
zadnjih treh letih od oddaje ponudbe na
področju šol, vrtcev ali gostinstva vrednosti
20 mio SIT (brez DDV) vsaka – potrdila naročnikov, za vsak objekt, ki ga ponudnik v
obrazcu navaja.
Pod pojmom »gostinstvo« bo naročnik kot referenčne priznal vse kuhinje dobavljene in montirane v javnih zavodih,
zdraviliščih in hotelih.
– spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in za nadzor kakovosti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005, do
12. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 13. uri, Občina Trzin, Mengeška cesta
22, 1236 Trzin.
Občina Trzin
Ob-19776/05
Popravek
V javnem razpisu za video strežniški
sistem za produkcijo informativnega programa (News video production system),
Javnega zavoda RTV Slovenija, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 64 z dne 8. 7.
2005, Ob-18865/05 se II.3 točka pravilno
glasi:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
Uredništvo
Št. 1714-07-430-73/2005/13 Ob-19781/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo informacijsko komunikacijske opreme za PP in PPP
Murska Sobota, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 54 z dne 3. 6. 2005, Ob-15293/05, št.
430-73/2005, se spremenijo točke objave
IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2), ki se glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 7. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43007305, za nakazila
iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of
Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana,
IBAN SI 56011006370171132, Swift Code
BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega
roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 7. 2005 do
15. ure.

Št.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2005
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 144/05

Ob-19831/05
Popravek

V javnem razpisu za »nabavo opreme
za športno dvorano (telovadnico) za OŠ
Miklavž na Dravskem polju – faza 2«, objavljeno v Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Št. 111/05, Ob-15384/05, se spremenijo naslednje točke:
1. v točki III.2.1.3) Tehnične sposobnosti
– obvezna dokazila: črtata se podtočka št.
1 in podtočka št. 8;
2. v točki IV.3.2) Pogoji za pridobitev
razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 20. 7.
2005;
3. v točki IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 2005
do 11. ure;
4. v točki IV.3.7.2) Datum, čas in kraj:
20. 7. 2005, ob 12. uri, Občina Miklavž na
Dravskem polju, Nad izviri 6.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 5/35-7546/5-05

Ob-19964/05

Popravek
V javnem razpisu za dobavo pohištvene
pisarniške opreme, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 64 z dne 8. 7. 2005, Ob-19284/05, se
dopolni točka III.2.1.) Tehnične sposobnosti,
in sicer: tretja alineja: »za stole ponudnik
priloži veljavne in zahtevane certiﬁkate o
skladnosti s standardi s SIST EN 1335-1,
1335-2 in 1335-3 in za konferenčne stole
veljavni certiﬁkat o skladnosti s standardom s SIST EN 1376-1; stoli pa morajo
biti opremljeni z deklaracijsko nalepko,
za stole, ki so prevlečeni z blagom pa
tudi deklaracija o blagu.«
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-19416/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Stane Vidmar, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718, elektronska pošta: stane.vidmar@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Simona Kern, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/20-82-524, faks 04/20-26-718.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
Simona Kern, Gosposvetska ulica 9, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-524, faks
04/20-26-718.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B-012.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: zdravstveni domovi na
Gorenjskem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: računalniška oprema 100 računalnikov v obdobju naslednjih treh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da ponudnikovega
poslovanja ne vodi izredna uprava;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 8. 2005, cena:
2.400 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je
vračunan DDV, nakazilo na račun
01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2005, do 10. ure,
na naslov Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska ulica 9, Kranj.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-19509/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Šoštanj, kontaktna oseba:
Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel.
03/588-10-34, faks 03/588-26-68.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
conulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja
Oman, Lepi pot 25, 100 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil po
posameznih sklopih.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po posameznih
sklopih za obdobje od 1. septembra 2005
do 31. decembra 2007. Sklopi živil so navedeni v nadaljevanju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Šoštanj,
Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki in
slaščice.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
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Sklop št.: 8.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadni sokovi, sirupi in
ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: živila so
razdeljena v 10 sklopov. Ocenjena vrednost
naročila za eno leto znaša 25,7 mio SIT,
za celotno obdobje oddaje naročila znaša
vrednost 60,2 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor vrednost ponudbe v kumulativi presega
vrednost 30 mio SIT, mora ponudnik ponudbi predložiti bančno garancijo v višini
400.000 SIT. Če vrednost ponudbe v kumulativi ne presega 30 mio SIT, bančna garancija ni potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa, v
roku najmanj 30 brezobrestnih dni od dneva
uradno prejetega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42.
in 42.a členu ZJN-1. Pri dobavi živil morajo
ponudniki upoštevati vse veljavne predpise,
ki urejajo področje živil, ravnanja z njimi in
transporta le-teh; obvezno je poslovanje po
določbah HACCP sistema.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: registracija pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– za samostojne podjetnike: potrdilo
DURS o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov;
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, kolikor je po
posebnem predpisu to potrebno;
– potrdilo, da ponudnik kot pravna oseba
ni bil kaznovan;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi take-

ga kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P s podatki
in kazalniki za leto 2004 in potrdilo poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja za leto 2004 in potrdilo poslovne banke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik organiziran nadzor
kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti
ponujenih živil v proizvodnji in prometu,
– da ponudnik posluje v skladu s HACCP
sistemom,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil, skladno z veljavnimi predpisi,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenih živil,
– da bo ponudnik dobavljal živila na naslov naročnika,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– ﬁksnost cen,
– plačilni pogoji,
– lastna proizvodnja,
– odzivni čas.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 91/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 8. 2005, cena:
7.800 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
91-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 8. 2005, do
11. ure; če je ponudba poslana po pošti šteje za pravočasno, če prispe na naslov 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. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2005
ob 15. uri, Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
3325 Šoštanj.
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. 7. 2005.
Osnovna šola Šoštanj
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Ob-19510/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661, faks
01/23-20-374, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov: www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-12/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava potrošnega materiala za tiskalnike in magnetne enote.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Kolodvorska ul.
15; Celje, Gregorčičeva 5a; Koper, Pristaniška 12; Kranj, Stara cesta 11; Maribor, Sodna ulica 15; Murska Sobota, Kocljeva 12d;
Nova Gorica, Kidričeva 13; Novo mesto,
Novi trg 9; Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 4; Velenje, Prešernova 7.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.70.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 51 različnih artiklov po seznamu blaga s količinami, ki jih bo naročnik okvirno potreboval v
obdobju enega leta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,100.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati še najmanj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb oziroma toliko, kolikor je
veljavna ponudba;
2. izjava banke, da bo ponudnik brez zadržkov in skladno s poslovno politiko banke
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v višini 2,100.000
SIT, ki mora veljati še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen po posamezni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
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predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse ostale zahteve naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. Samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
(t.i. priglasitveni list). V primeru skupne ponudbe mora navedeno predložiti vsak izvajalec skupine posamično;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru skupne ponudbe mora navedeno predložiti vsak izvajalec skupine posamično;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco oziroma ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. V primeru
skupne ponudbe mora navedeno predložiti
vsak izvajalec skupine posamično.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004, ki ga izda AJPES. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb;
2. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež. V primeru skupne ponudbe mora navedeno predložiti vsak izvajalec
skupine posamično;
3. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni podjetniki lahko to
potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila,
da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada).
V primeru skupne ponudbe mora navedeno
predložiti vsak izvajalec skupine posamično.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
2. izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije
in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom;
3. izjava ponudnika o dobavi blaga na
naročnikove lokacije;
4. izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da zagotavlja rok dobave največ 10 dni
od prejema naročilnice;
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5. izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da zagotavlja največ 10 dnevni rok za
rešitev reklamacije od prejema pisnega obvestila o reklamaciji;
6. izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da so vsi ponujeni artikli, ki so predmet
javnega naročila (razen pribor za magnetne
trakove), artikli istega proizvajalca, kot je
oprema, za katero se razpisani artikli uporabljajo, in so originalno embalirani;
7. izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da bo na poziv naročnika sproti in na
stroške ponudnika poskrbljeno za odvoz in
ustrezno ekološko hrambo oziroma uničenje praznih, uporabljenih, okolju škodljivih
tonerjev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-12/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 8. 2005, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št.:01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem prevzemu oziroma v pisni
zahtevi, s tem da naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu ﬁrme
in identiﬁkacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 8. 2005, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2005
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, 1518
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudnik lahko osebno prevzame razpisno dokumentacijo v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, Ljubljana vsak dan med 12.
in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma za oddajo ponudb tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-19511/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661, faks
01/23-20-374, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si, natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov: www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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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: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-11/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup osebnega vozila.
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:
34.11.00.00-1, glavni predmet, dopolnilni
besednjak: X010-9, X011-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: eno
osebno vozilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 300.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati še najmanj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb oziroma toliko, kolikor je
veljavna ponudba;
2. izjava banke, da bo ponudnik brez zadržkov in skladno s poslovno politiko banke
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 600.000 SIT,
ki mora veljati še 30 dni po poteku roka
dobave.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa, ki je
izstavljen po prevzemu osebnega vozila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse zahteve naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i.
priglasitveni list);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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1. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb;
2. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež;
3. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo je
izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
2. izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije
in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom;
3. garancijski pogoji ponudnika;
4. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je uradni
prodajalec ponujenega osebnega vozila;
5. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je za ponujeno osebno vozilo zagotovljena servisna
dejavnost na območju Republike Slovenije;
6. izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da zagotavlja rok dobave največ 60
dni;
7. ponudnik mora predračunu priložiti
tudi opis, popis tehničnih značilnosti in opreme ponujenega osebnega vozila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-11/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 8. 2005, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma v pisni zahtevi, s
tem da naročniku posreduje tudi podatke o
polnem in točnem naslovu ﬁrme in identiﬁkacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 8. 2005, do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2005
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, 1518
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:
Ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo osebno, in sicer v vložišču
ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, vsak
dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-19520/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Petra Rozman, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-86-04, faks +3861/478-86-49, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si, http://gov.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za e-upravo in upravne procese,
kontaktna oseba: Petra Rozman, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+3861/478-86-00, faks +3861/478-86-49,elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov:
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za e-upravo in upravne procese,
kontaktna oseba: Petra Rozman, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+3861/478-86-00, faks +3861/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/razpisi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za e-upravo in
upravne procese, Langusova ulica 4, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMPO.IT-5/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira usposobljenih dobaviteljev za dobavo standardne programske opreme za
potrebe državnih organov RS.
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: količina opreme bo razvidna iz vsake druge faze
omejenega postopka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku
500.000 SIT. Bančna garancija za resnost
ponudbe mora veljati do 31. 12. 2005;
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2. bančne garancije v drugih fazah razpisa: bančna garancija za resnost ponudbe
ali bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bosta lahko zahtevani
tudi v drugih fazah razpisa. Naročnik lahko
v drugi fazi, ne glede na vrednost pogodbe,
po lastni presoji zahteva tudi druga zavarovanja posla.
III.2) Pogoji za sodelovanje
I. Splošni pogoji:
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi ter navodili ponudnikom;
2. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu (šifra dejavnosti 72.200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi);
3. potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. kakovost opravljanja razpisanih storitev:
– ponudnik mora kakovost poslovanja
dokazati z ISO certiﬁkatom ali dokazom o
začetku postopka za pridobitev ISO certiﬁkata (9001:1994 ali 9001:2000); oziroma
dokumenti o kakovosti poslovanja,
– upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se
nanašajo na organizacijo poslovanja ponudnika (listine, ki se nanašajo na kakovost
poslovanja ponudnika, kot so normativni in
drugi dokumenti, izdani od organizacij, ki
presojajo kakovost poslovanja, ali interni
akti, iz katerih je razviden nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov (časovni normativi za izvajanje posameznih del, interni akti,
ki urejajo poslovanje znotraj organizacije,
odgovornosti posameznih služb/sektorjev
znotraj organizacije), lahko pa tudi zunanja
recenzija ali primerjave s področja poslovanja, objavljene v ustreznih publikacijah).
Ne štejejo (ne upoštevajo) pa se dokazi o
kakovosti produktov, dokazi o usposobljenosti kadrov na tehničnem področju, dokazi
o kakovosti poslovanja principala, prodajne
reference principala in ponudnika ipd;
7. reference ponudnika: pogoj za programsko opremo široke potrošnje: ponudnik mora
za vsako programsko opremo široke potrošnje, ki jo ponuja, izkazati z ustreznimi pogodbami, da je opravil prodajo te programske
opreme pri vsaj 3 različnih strankah v obdobju
1,5 leta pred datumom objave razpisa;
8. da ni uvrščen na seznam poslovnih
subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, naročniki
ne smejo sodelovati in naročniku Komisija
za preprečevanje korupcije ni dovolila, da
bi sodeloval s ponudnikom, v kolikor je ponudnik uvrščen v seznam.
II. Finančni pogoji:
1. zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik
svoj sedež in poravnane dajatve v skladu
s predpisi Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
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3. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa;
4. celotni prihodki v letu 2004 nad
300,000.000 SIT;
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan
na podlagi podatkov iz letnega poročila AJPES-u za leto 2004, z upoštevanjem kasnejših, z verodostojnimi listinami izkazanih
zamenjav, kratkoročnih z dolgoročnimi viri
sredstev.
III. Usposobljenost in izkušnje kadrov
Usposobljenost in minimalno število
kadrov za posamezno opremo ali skupino
opreme:
1. Usposobljeni kadri so tisti redno zaposleni kadri, ki imajo ustrezno strokovno
izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in
ustrezna funkcionalna znanja za programsko opremo, ki je predmet prijave.
Za ustrezno strokovno izobrazbo šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe.
Za ustrezne delovne izkušnje se upošteva minimalna delovna doba, ki mora biti za
vsak redno zaposlen kader vsaj 1 leto.
Kot ustrezna funkcionalna izobrazba
šteje:
– certiﬁkat oziroma šolanje proizvajalca/principala programske opreme za prodajo ali podporo programski opremi, ki je
predmet ponudbe,
– kot veljavni, štejejo certiﬁkati, ki izkazujejo uspešno zaključeno šolanje (opravljeno
preverjanje znanja) pri instituciji, veriﬁcirani
od proizvajalca ali principala,
– če takšni certiﬁkati ne obstajajo, šteje
potrdilo o šolanju,
– če proizvajalec programske opreme ne
izdaja certiﬁkatov oziroma potrdil o šolanjih,
potem mora ponudnik za to programsko
opremo podati izjavo, da proizvajalec takih
potrdil ne izdaja in izjavlja, kateri njegovi kadri (poimenski seznam) so usposobljeni nuditi podporo za prodajo in podporo opremi,
– certiﬁkati ne smejo biti starejši od 3 let
od datuma objave razpisa,
– posamezni zaposleni se glede na znanja, ki jih ima, lahko upošteva na več področjih prijave.
2. Minimalno število usposobljenih kadrov za programsko opremo, ki je predmet
prijave:
A. Pogoj za programsko opremo široke
potrošnje: za vsako programsko opremo, ki
jo ponudnik prijavi, mora imeti 2 usposobljena kadra, pri čemer mora funkcionalna izobrazba vsaj enega biti za podporo, drugega
pa je lahko za podporo ali prodajo.
B. Pogoj za ostalo programsko opremo:
za vsako programsko opremo, ki jo ponudnik prijavi, mora imeti 1 usposobljen kader.
3. Ponudnik mora imeti za vsako kategorijo programske opreme, ki jo prijavlja, izmed prijavljenih delavcev vsaj enega redno
zaposlenega s slovenskim državljanstvom
ali vsaj enega redno zaposlenega delavca
z dokazanim aktivnim znanjem slovenskega jezika.
IV. Poslovni pogoji:
1. Za vsako ponujeno programsko opremo mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba s principalom oziroma proizvajalcem,
ki zajema celotno podporo proizvajalca,
principala ali zastopnika opreme za prodajo,
vključno s pogoji dobave, jamstvi, pomočjo,
garancijskimi pogoji in prenosom pravic. Razen tega mora ponudnik izkazovati status, ki
omogoča ponudnikovo podporo kupcu ter
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tehnično podporo, ki jo ima ponudnik pri
principalu/proizvajalcu.
2. Ponudnik mora imeti za vsako ponujeno programsko opremo pri proizvajalcu oziroma principalu najvišji možni status v RS. V
primeru, da obstaja samo en ponudnik z najvišjim statusom v RS, uspejo tudi ponudniki,
ki so prijavili naslednji nižji status. Ponudbe
vseh ostalih ponudnikov bodo izločene.
IV.1. Preverjanje pogojev:
Naročnik za dokazovanje posameznega
pogoja zahteva navedbo podatkov v obrazcu prijava ali pa kopije dokumentov – priloge
(poglavje 5.8.2.4 teh navodil).
V. Omejitev poslovnih in sorodstvenih
povezav:
Zaposleni ponudnika s področja ponudbe in njihovi nadrejeni ne smejo biti v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli
kolena, v stranski vrsti do drugega kolena
ali v zakonski ali izvenzakonski zvezi z osebami, ki so lastniki ali zaposleni kot vodilni
delavci ali zaposleni na področju ponudbe
pri izvajalcih naslednjih storitev za državne
organe: storitve svetovanja in nadzora s področja informacijske tehnologije in LAN ter
informacijskih sistemov.
Ponudnik ne sme biti sam izvajalec niti
biti s takimi izvajalci kapitalsko, lastniško ali
podizvajalsko povezan.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo v
posameznih drugih fazah glede na predmet
in vsebino posameznega naročila od ponudnika zahteval, da ima: posebna strokovna
znanja na posameznem IT področju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. komplet registrskih listov – izpisek iz
sodnega registra, ki odraža zadnje stanje
ponudnika (samo za tuje pravne osebe oziroma samostojne podjetnike, za domače
pravne osebe ima naročnik na voljo dostop
do sodnega registra);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 3 v
poglavju 5.11.1.1 Splošni pogoji (če je tako
dovoljenje potrebno);
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, v zvezi z izpolnjevanjem
pogoja iz drugega dela točke 4 v poglavju
5.11.1.1 Splošni pogoji (da ponudnik ni bil
pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem)
ter točke 5 v poglavju 5.11.1.1 Splošni pogoji;
4. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, kot izjava pod prisego, in sicer da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, s katero ponudnik dokazuje izpolnjevanje prvega
dela pogoja iz točke 4 v poglavju 5.11.1.1
Splošni pogoji (da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem);
5. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri ima
svoj sedež, s katerim ponudnik dokazuje
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izpolnjevanje pogoja iz točke 2 v poglavju
5.11.1.2 Finančni pogoji;
2. potrdilo, ki ga izda davčni organ, da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi Republike Slovenije, s katerim
ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja iz
točke 2 v poglavju 5.11.1.2 Finančni pogoji;
3. potrdilo, ki ga izda carinski organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal obvezne dajatve, ki so
v pristojnosti carinskega organa, s katerim
ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja iz
točke 2 v poglavju 5.11.1.2 Finančni pogoji;
4. ISO certiﬁkat ali dokaz o začetku postopka za pridobitev ISO certiﬁkata, oziroma
dokumenti o kakovosti poslovanja;
5. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), letno poročilo družbe overjeno
z žigom AJPES, na dan 31. 12. 2004 in
verodostojne listine izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, če
obstajajo;
6. zadnje revizijsko poročilo, oziroma
mnenje, kolikor je družba (53. člen Zakona o
gospodarskih družbah) zavezana k reviziji;
7. obrazec BON 1, ki mora odražati stanje zadnjega meseca.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokumenti o primernosti in usposobljenosti kadrov:
– dokazila o izobrazbi (kot dokazilo šteje
spričevalo oziroma diploma delavca ali vpis
v delovni knjižici),
– dokazila o redni zaposlitvi in delovni
dobi (kot dokazilo šteje vpis v delovni knjižici),
– dokazila o državljanstvu (za dokazilo
šteje potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica ali potna listina) ali dokazilo o aktivnem
znanju slovenskega jezika (kot dokazilo šteje ustrezno potrdilo o aktivnem znanju slovenskega jezika),
– dokazila o funkcionalni izobrazbi (kot
dokazilo štejejo certiﬁkate kadrov ali šolanja,
ki dokazujejo usposobljenost za podporo za
tehnologije oziroma programsko opremo, ki
je predmet ponudbe; ali v primeru, ko proizvajalec opreme potrdil ne izdaja, izjavo
(pogoj 5.11.1.3), da proizvajalec takih potrdil ne izdaja, ponudnik pa z izjavo navaja,
kateri njegovi kadri (poimenski seznam) so
usposobljeni nuditi podporo za programsko
opremo, ki je predmet ponudbe.
Navedena dokazila morajo biti razvrščena v zgoraj zapisanem vrstnem redu za
vsakega od prijavljenih kadrov. Vsi prijavljeni kadri morajo biti razvrščeni po področjih
ponudbe (za vsako prijavljeno programsko
opremo), za katera jih ponudnik prijavlja.
2. potrdilo ustreznega organa, da v preteklih petih letih pred objavo tega javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njihovim poslovanjem;
3. veljavno kopijo pogodbe med ponudnikom in principali oziroma proizvajalci, iz
katerih so razvidna ponudnikova poslovna
razmerja in pogoji za prodajo, ter status, ki
ga ima ponudnik za prodajo in podporo posamezne programske opreme, ki jo ponuja
(pogoja v poglavju 5.11.1.4.). Iz pogodbe
mora biti razvidno:
a) da vse strani nedvoumno pripadajo
isti pogodbi,
b) kdo sta pogodbena partnerja,
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c) na katero blagovno znamko se nanaša pogodba,
d) principalova podpora za prodajo ponujene blagovne znamke,
e) status ponudnika,
f) začetek in konec veljavnosti pogodbe,
g) podpisi.
Za vsako veljavno pogodbo mora ponudnik predložiti seznam statusov z njihovimi
opisi, potrjen s strani principala;
4. za vsako ponujeno programsko opremo široke potrošnje kopije pogodb, s katerimi ponudnik dokazuje reference oziroma,
da je opravljal razpisano dejavnost vsaj eno
leto in pol pred datumom objave razpisa, pri
vsaj 3 različnih poslovnih strankah (pogoj
pod točko 7 poglavja 5.11.1.1.). Pogodbe
morajo biti označene z zaporednimi številkami, ki se morajo ujemati z zaporednimi
številkami vpisa referenc v obrazcu prijava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: da; Ur. l. RS, št. 114 z dne
22. 10. 2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 8. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2005
ob 10. uri, Ljubljana, Langusova ulica 4.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 66305-8/2005/1
Ob-19725/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktni osebi: Tomo Brezovar in Višnja
Delak, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: tomo.brezovar@gov.si,
visnja.delak1@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, kontaktni osebi: Tomo Brezovar in Višnja Delak, Slovenska 54/I, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks
01/232-19-48, elektronska pošta: tomo.brezovar@gov.si, visnja.delak1@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup dveh vozil za potrebe socialno
varstvenih zavodov, letnik 2005, 8 + 1
sedež.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dve
vozili 8 + 1 sedež.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
RS; rok plačila 30 dni po prevzemu vozil.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
je potrebno predložiti še 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. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– kazenska evidenca.
Izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Izjava ponudnika, da poslovanje ne vodi
izredna uprava ali, da ni bil uveden katerikoli drugi postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri
ima ponudnik sedež.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem, oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– kazenska evidenca.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;
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6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2004 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2004 ni izkazal nekrite izgube
iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2004
večji od ponudbene vrednosti.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON – 1/SP in potrdilo o solventnosti od
njihovih poslovnih bank.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
7. da predloži podpisano izjavo, da je
podal podatke za vse transakcijske račune,
ki jih ima odprte pri bankah;
8. da predloži podpisano izjavo, da mu
zakon ne prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da predloži podpisano izjavo o
nezavajajočih podatkih;
10. da predloži podpisano izjavo, da
nudi največ 60-dnevni dobavni rok dobave vozil, ki prične teči z dnem veljavnosti
pogodbe;
11. da predloži podpisano izjavo ponudnika, da ima pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do
svojih dobaviteljev;
12. da predloži podpisano izjavo o
plačilnih pogojih;
13. da predloži podpisano izjavo o ponujenem garancijskem roku;
14. da predloži podpisano izjavo o servisiranju;
15. da predloži originalno garancijo
banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, po
priloženem vzorcu;
16. da predloži izpolnjen in podpisan
obrazec opis tehničnih lastnosti vozil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena,
2. opremljenost vozil,
3. garancijski rok,
4. število pooblaščenih servisov.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 8. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 13. uri; Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Slovenska 54/1, Ljubljana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št.

Št. 285/05
Ob-19727/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Študentski domovi v Ljubljani, kontaktna
oseba: Mojca Oražem, tel. 01/242-10-07,
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.
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: JN-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža pohištva
za Blok VIII in Blok IX.
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: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik lahko odda ponudbo za celotno javno
naročilo ali za posamezen sklop. Javno naročilo je razdeljeno na 2 sklopa, in sicer:
1. leseni del (omare, postelje, mize),
2. stoli.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija ponudbe mora biti veljavna
do 31. 12. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predviden rok dobave in montaže za Blok VIII je 31. 10. 2005 in za Blok IX
je po dogovoru.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 12.
2005 v primeru, da ponudba ponudnika
presega 30,000.000 SIT, v nasprotnem
primeru ponudnik predloži menico v višini 2,000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 12.
2005 z menično izjavo iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila minimalno 45 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: da.
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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 – 90 točk,
2. reference – 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-2/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2005 do
9. ure.
Cena: 15.000 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: 11. 8. 2005; naročnik
bo upošteval ponudbe, ki bodo prispele na
njegov naslov do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: lastniki ali pooblaščene
osebe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje bo 11. 8. 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: 8. 7. 2005.
Študentski domovi v Ljubljani
Ob-19778/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Irena Zalar,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33, elektronska pošta: irena.zalar@cerknica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: In_tact, d.o.o. – podjetje za inženiring, ekonomsko in podjetniško svetovanje,
kontaktna oseba: Ludvik Fain, univ. dipl. inž.
arh., Cesta 20. julija 2 c, 1410 Zagorje, Slovenija, tel. 03/566-40-83, faks 03/566-90-83,
elektronska pošta: in.tact@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža odrske tehnike, scenske razsvetljave, avdio opreme in scenske opreme za kulturni dom v Cerknici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cerknica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 1. 9. 2005, konec: 1. 4.
2006.

Stran

be,

5254 /

Št.

65-67 / 15. 7. 2005

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponud-

– izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla,
– izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
z glavnim dobaviteljem opreme.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje (izpisek ne sme biti starejši kot
30 dni),
za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in izjavo ponudnika da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
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dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi;
5. za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti,
za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS,
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje
v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe
in da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje;
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo,
– izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti;
za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe;
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
c) izjava ponudnika, da je v zadnjem
trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora dokazati, da
razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, kar dokazuje:
– seznam sorodne dobave blaga skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije;
– vsaj na treh lokacijah v vrednosti najmanj 10 mio SIT (z DDV) z datumom sklenjene pogodbe z naročnikom. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu
navaja, sicer pogoj ne bo izpolnjen;
– seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 67000-26/2005.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom dokumentacije z virmanskim nalogom ali položnico na TR 01213-0100002563, Občina
Cerknica za namen KC Cerknica – oprema.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2005
ob 12. uri, sejna soba Občine Cerknica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Občina Cerknica
št. 1714-07-430-121/2005/3 Ob-19779/05
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.
++3861/472-40-54, 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 ++3861/472-57-91, 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 ++3861/472-57-91, 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, kontaktna oseba: 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 izvedbo pasivnega dela strukturiranega ožičenja za LAN omrežja objektov Policije, št.
430-121/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba (dobava in instalacija) pasivnega dela strukturiranega ožičenja za LAN omrežja objektov Policije. Podrobnejši opis in količine, ki
so predmet javnega razpisa, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: posamezne organizacijske enote naročnika na območju Republike
Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
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predmet: 31.35.00.00-4, dodatni predmeti:
32.52.00.00-4,
31.22.40.00-2,
31.21.45.10-7, 31.15.40.00-0, 29.23.12.20-5,
29.23.12.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 31.35.00.00-4, dodatni predmeti:
32.52.00.00-4,
31.22.40.00-2,
31.21.45.10-7, 31.15.40.00-0, 29.23.12.20-5,
29.23.12.00-9.
2) Kratek opis: izvedba pasivnega dela
strukturiranega ožičenja za LAN omrežja
objektov PU Maribor, Celje, Kranj, Murska
Sobota, Novo mesto
3) Obseg ali količina: opis in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 31.35.00.00-4, dodatni predmeti:
32.52.00.00-4,
31.22.40.00-2,
31.21.45.10-7, 31.15.40.00-0, 29.23.12.20-5,
29.23.12.00-9.
2) Kratek opis: izvedba pasivnega dela
strukturiranega ožičenja za LAN omrežja
bjektov PU Ljubljana, Nova Gorica.
3) Obseg ali količina: opis in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 31.35.00.00-4, dodatni predmeti:
32.52.00.00-4,
31.22.40.00-2,
31.21.45.10-7, 31.15.40.00-0, 29.23.12.20-5,
29.23.12.00-9.
2) Kratek opis: izvedba pasivnega dela
strukturiranega ožičenja za LAN omrežja
objektov Policijske akademije Tacen (objekt
2, objekt 3 in objekt 6).
3) Obseg ali količina: opis in količine blaga so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
količine blaga, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec: 15. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po izvedbi pasivnega
dela strukturiranega ožičenja za lan omrežja
za posamezen objekt policije oziroma po
obojestranskem podpisu prevzemnega zapisnika za posamezni objekt.
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.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja, oziroma samostojni podjetniki priglasitveni list; potrdilo o
nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: veljavna licenca za opravljanje
dejavnosti tehničnega varovanja, seznam
delavcev, ki bodo sodelovali pri izvajanju
del predmetnega javnega naročila, oziroma bodo po službeni dolžnosti imeli dostop
do tajnih podatkov, dokazilo o opravljenem
strokovnem izpitu, terminski plan izvedbe
s kadrom, podatki o servisiranju za UPS
naprave.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-121/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43012105, 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: 16. 8. 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.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2005
ob 11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; če se, navedite projekt/program in
kakršenkoli sklic: PFS 0515.
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: 11. 7. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Ob-19835/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna
oseba: Rudi Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel. +386/5/66-06-895, faks
+386/5/66-06-305,
elektronska
pošta:
rudi.benko@sb-izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Izola,
kontaktna oseba: Rudi Benko, univ. dipl.
ek., Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/66-06-895, faks 05/66-06-580, elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si, internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba: Biserka Benedetti, dipl. org., Polje
35, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-06-306,
faks 05/66-06-305, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Izola, kontaktna oseba: tajništvo
zavoda: Biserka Benedetti, dipl. org., Polje
35, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-06-306,
faks 05/66-06-305, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža kombiniranega laserja za oftalmološke aplikacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža laserja za oftalmološke aplikacijev ocenjeni vrednosti 18,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
(oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici) v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do trenutka, ko izbrani ponudnik
sklene pogodbo z naročnikom in mu izroči
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka
roka veljavnosti ponudbe izdano s strani
banke.
2. Bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (oziroma ustrezno
kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v
višini 500.000 SIT.
3. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini
500.000 SIT.
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. Na statusnem področju:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
2. Na
poslovnem
in
ﬁnančnem
področju:
– da ponudniku v zadnjih 12 mesecih
nihče od naročnikov ni odpovedal pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti;
– da ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, večje
od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled, ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (redni izpisek iz sodnega registra za dejavnost, katere
predmet je razpis), ki odraža zadnje pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list
DURS;
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– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo (izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence), da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti potrdilo,
da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave;
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni organ, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem mesecu pred oddajo ponudbe in iz katerega
je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov. Samostojni podjetnik mora
predložiti BON-1/SP in za vsak račun, ki ga
ima, boniteto poslovanja, ki ga zanj izdela
poslovna banka, iz katere mora biti razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel blokiranih računov;
– izjava ponudnika, da mu v zadnjih 12
mesecih nihče od naročnikov ni odpovedal
pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika glede izpolnjevanja pogojev na poslovnem in ﬁnančnem
področju ter glede tehničnih in kadrovskih
zmogljivosti;
– seznam vodstvenega osebja in drugih
strokovnih delavcev, vključno s stopnjo izobrazbe in strokovnimi kvaliﬁkacijami, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe;
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev, vključno s stopnjo izobrazbe, ki bodo odgovorni za nadzor
kakovosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 03/BR-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 9. 2005.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo
na TRR 01100-6030277118 pri Banki Koper.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 9. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2005
ob 14. uri; Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Izola
Ob-19845/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, kontaktna
oseba: Andrej Miška, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-11-07.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Edil inženiring d.o.o. Nova
Gorica, kontaktni osebi: Valter Figar, univ.
dipl. inž. grad. in Edi Melinc, dipl. inž. grad.,
Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, faks 05/30-25-400.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Edil inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktni osebi: Valter Figar, univ. dipl.
inž. grad. in Edi Melinc, dipl. inž. grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, faks 05/30-25-400.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba: Andrej
Miška, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-11-07.
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: JNVV-B-1/05-6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja športne opreme v
športni dvorani v Novi Gorici.
Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave
ali izvedbe: Športna dvorana 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: športna
oprema v športni dvorani v Novi Gorici.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančne garancije 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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po ZJN-1-UPB1 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
revizijsko poročilo, če je ponudnik zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov (leto
2002, 2003, 2004).
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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: 65-5/00-6.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 7. 2005.
Cena: 12.000 SIT. Valuta: pred dvigom
dokumentacije.
Pogoji in način plačila: TRR št:
04750-0000515412 pri NKBM d.d. področje
Nova Gorica.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na sedežu podjetja Edil inženiring d.o.o.,
Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, ob predhodni najavi vsak delovni dan med 9. in
10. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2005
ob 12. uri; Mestna občina Nova Gorica, steklena dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-19960/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Matjaž Uhan, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-85-65,
faks +386/1/478-86-49, elektronska pošta:
gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.
gov.si, http://www.gov.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za e-upravo in upravne procese,
kontaktna oseba: Matjaž Uhan, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za e-upravo in upravne procese,
kontaktna oseba: Matjaž Uhan, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
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za javno upravo, Direktorat za e-upravo in
upravne procese, Langusova ulica 4, 1000
Ljubljana.
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: OMNM.IT-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira usposobljenih kandidatov za dobavo, konﬁguracijo, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: prenosni računalniki oziroma notesniki z vsemi dodatki (Docking
station, Port-Replicator ter vse kartice formata PC CARD ne glede na namembnost.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: ročni računalniki (*in vsa
pripadajoča oprema):
– PDA,
– Palm,
– Pocket PC,
– Tablet PC.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: video prikazovalniki oziroma projektorji (*in vsa pripadajoča oprema):
– projektorji,
– drugi video prikazovalniki namenjeni
za priklop na računalnike.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: tiskalniki in multifunkcijske naprave s standardni in dodatno opremo (»duplex«, podajalniki, sorterji, vgrajeni
mrežni strežniki):
– matrični tiskalniki,
– laserski tiskalniki vseh vrst (mono,
barvni),
– inkjet tiskalniki – brizgalni,
– tiskalniki drugih tehnologij: solidink,
termični,
– multifunkcijske naprave (tiskanje + z
poljubnimi kombinacijami funkcij: faks Scanner in kopiranje).
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: optični čitalniki vseh vrst
oziroma različnih tehnologij (*s pripadajočo
opremo).
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: dodatna periferna (zunanje) oprema za zapisovanje in preklopniki:
– DVD enote vseh vrst,
– CD enote vseh vrst,
– preklopniki in konzole za tiskalnike in
računalnike.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
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Sklop št. 09
2) Kratek opis: risalniki in digitalizatorji
različnih tehnologij, formatov in ločljivosti s
pripadajočo opremo.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: oprema za podporo
večpredstavnosti:
– digitalni fotoaparat,
– digitalna kamera,
– IP kamera,
– foto tiskalnik.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: merilno preizkusna oprema in analizatorji protokolov za aktivno
opremo v LAN.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: aktivna oprema za LAN,
kar zajema:
– koncentratorji,
– LAN stikalna oprema (L2 – L7),
– pretvorniki,
– koncentratorji in stikalna oprema za
brezžične LAN povezave.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: strežniki oddaljenega
dostopa (Terminal serverji, RAS idr.).
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: modemi vseh vrst: analogni, ISDN, xDSL, kabelski in koncentratorji.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: komunikacijska oprema
za satelitski prenos.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: usmerjevalniki (Routerji).
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: požarne pregrade (Firewalli).
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: transportna stikalna oprema:
– Frame Relay,
– ATM,
– FRATM,
– FC,
– WDM.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: visoko zmogljivi in
razpoložljivi eno ali več procesorski strežniki
različnih arhitektur (SMP, NUMA…) –»En-
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terprise class« (SUN E10000, HP Super
Dome, IBM z900 razred, itd.), ter strežniki
in delovne postaje posebnega namena –
NON-INTEL arhitektura (eno ali več procesorski sistem, diskovni sistemi, sistemi za
arhiviranje, sistemi za delo z drugimi mediji
za branje in zapis (magnetni, optični, mikroﬁlm, idr.), za različne operacijske sisteme
na bazi Unix, Sun Solaris, HP-UX, IBM AIX,
Silicon Graphics Irix, Digital Alpha Unix in
OpenVMS sisteme, in druge.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 20
2) Kratek opis: periferna oprema, povezljiva z eno ali več procesorskimi
strežniki, združljivimi z visoko zmogljivimi in
razpoložljivimi več procesorskimi strežniki
različnih arhitektur (SMP, NUMA…) –»Enterprise class« (SUN E10000, HP Super
Dome, IBM z900 razred, itd.):
– diskovni podsistemi, povezljivi s
strežniki preko kanalskih, paralelnih in drugih povezav (SCSI, Fiber Channel, Fiber
Bus, itd.) vključno podporno programsko
opremo;
– magnetno tračni podsistemi povezljivi s strežniki preko kanalskih, paralelnih in
drugih povezav, vključno s podporno programsko opremo;
– podsistemi za izpisovanje (linijski,
matrični, laserski) povezljivi s strežniki preko
kanalskih, paralelnih in drugih povezav;
– druga periferna oprema.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 21
2) Kratek opis: infokioski – samostojno stoječi informacijski terminali v notranji
ali zunanji izvedbi za različne namene in
različnih izvedb vključno s storitvijo nadzora,
vzdrževanja, prilagajanja in distribucije.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 22
2) Kratek opis: enote za varnostno shranjevanje podatkov, kot so tračne enote,
magnetooptične knjižnice in enote in druge enote za shranjevanje podatkov (razen
CDR(W) enot – glej točko 8), digitalne enote
za mikroﬁlm idr.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 23
2) Kratek opis: strežniki – arhitektura
Intel ali non-Intel (AMD) in »Power-based
processors«.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 24
2) Kratek opis: naprave in sistemi za shranjevanje podatkov:
– infrastruktura SAN ali polje, ki ga sestavljajo strojna oprema, kabli in komponente programske opreme, ki skrbijo za premikanje podatkov v SAN in znotraj njega,
kartice HBA in FC stikala, iSCSI adapterji in
zunanja diskovna polja;
– tračno okolje, ki vključuje rešitve za
varnostno kopiranje SAN brez strežnikov
(serverless backup);
– programska oprema za upravljanje;
– namenski prostori za shranjevanje podatkov – diskovna (ali RAID) polja;
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– omrežno okolje za shranjevanje podatkov (NAS sistemi oziroma strežniki).
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 25
2) Kratek opis: sistemi za neprekinjeno
napajanje.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 26
2) Kratek opis: nadzorni sistemi.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 27
2) Kratek opis: avtentikacijski sistemi:
– Radius,
– Tacacs,
– 802.1x,
– SecurID.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Sklop št. 28
2) Kratek opis: posebni tiskalniki za skupinsko rabo – namenski tiskalniki za poseben tisk, za masovno tiskanje, zlaganje,
lepljenje ter kuvertiranje ipd.
3) Obseg ali količina: količina opreme
bo razvidna iz vsake druge faze omejenega
postopka.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina
opreme bo razvidna iz vsake druge faze
omejenega postopka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
1,000.000 SIT. Bančna garancija za resnost
ponudbe mora veljati do 31. 12. 2005.
2. Bančne garancije v ponudbenih fazah
razpisa
Bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za
dobro izvedbo garancijskih obveznosti bodo
lahko zahtevane tudi v ponudbenih fazah
razpisa. Naročnik lahko v ponudbeni fazi ne
glede na vrednost pogodbe po lastni presoji
zahteva tudi druga zavarovanja posla.
III.2) Pogoji za sodelovanje
I. Splošni pogoji
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi ter navodili ponudnikom;
2. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu (šifra dejavnosti 72.500
po Standardni klasiﬁkaciji dejavnosti
– vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav);
3. potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;

6. da ni uvrščen na seznam poslovnih
subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročniki
ne smejo sodelovati in naročniku Komisija
za preprečevanje korupcije ni dovolila, da bi
sodeloval s ponudnikom, v kolikor je ponudnik uvrščen v seznam;
7. izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev ter izgubljenih pravd, ki
kažejo na nezanesljivost oziroma rizičnost
poslovanja s ponudnikom) od 1. 1. 2003
dalje; ponudnik opreme v preteklem razpisnem obdobju ni smel povzročiti več kot:
– 50% napak pri dobavi opreme, glede
na število dobav znotraj posameznega sklopa (za napako pri dobavi opreme štejejo
zamuda pri dobavi, nepravilna dobava, zavrnitev dobave);
– 25% napak pri izvajanju garancijskega
odpravljanja napak, glede na število kosov
dobavljene opreme znotraj posameznega
sklopa (za napako štejejo prekoračeni odzivni časi, časi popravil, nestrokovno izvajanje
garancijskega vzdrževanja (kot je na primer
večkratno popravilo iste napak));
– pri opremi, ki jo je dobavil ponudnik
opreme v preteklem razpisnem obdobju, na
posamezni blagovni znamki znotraj sklopa
pri posamezni dobavi, se ni smel pojaviti
določen odstotek enakih/sorodnih okvar
napak, kot je razvidno iz Tabele 1.
Tabela 1:
Količina dobavljene
opreme

% napak

od 1 do 20 kosov

40

od 21 do 300 kosov

25

od 301 kosov

15

Naročnik bo po vsakem pretečenem
letu veljavnosti razpisa preveril pravilnost
dobav, izvajanje garancijskega odpravljanja
napak in pojavljanje enakih/sorodnih napak
in bo vsem tistim ponudnikom, ki bodo v
tistem letu povzročili 50% napak pri dobavi
opreme, 25% napak pri izvajanju garancijskega odpravljanja napak ali prekoračitev
odstotkov enakih/sorodnih napak, ki so navedeni v Tabeli 1, onemogočil sodelovanje pri nadaljnjih postopkih oddaje naročil
znotraj sklopa, glede na posamezne blagovne znamke, na katere se bodo nanašale
napake.
8. kakovost ponudnika: ponudnik mora
imeti certiﬁkat kakovosti ISO 9001/2000
ali biti v postopku pridobivanja le-tega ali
imeti svoj interni pravilnik o kakovosti poslovanja. V posameznih drugih fazah bo
zahtevano, da ponudnik ima certiﬁkat ISO,
v nasprotnem primeru v drugi fazi ne bo
mogel sodelovati kot ponudnik. S tem je
kandidatom, ki so v postopku pridobivanja
certiﬁkata ISO ob izpolnjevanju vseh drugih
pogojev dana možnost, da lahko takoj ko
pridobijo certiﬁkat ISO sodelujejo kot ponudniki v drugih fazah;
9. reference ponudnika: ponudnik mora
s potrdilom o uspešno opravljenih dobavah
na področju javnega razpisa (potrjena referenca) izkazati, da je na podlagi najmanj
dveh sklenjenih pogodb od dne 1. 5. 2003
za vsako razpisano področje na katerega se
prijavlja in za katerokoli blagovno znamko, v
skladu z določili pogodb dobavil opremo, s
tem, da mora na področjih:
– 2 in 6 izkazati reference s kopijami
najmanj treh pogodb posameznega sklopa,
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kjer pa mora vsaj ena pogodba presegati
količino prodanih 30 kosov v eni pogodbi.
Ostale pogodbe ne smejo imeti manj kot
deset kosov;
– 7, 14, 16, 17, 23 in 25 mora ponudnik
izkazati reference s kopijo najmanj ene pogodbe posameznega sklopa, kjer pa mora
vsaj ena pogodba presegati količino prodanih 10 kosov v eni pogodbi;
– 3, 13, 19, 20, 22, 24, 26 in 27 mora ponudnik izkazati reference s kopijami najmanj
dveh pogodb;
– 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21 in 28
mora ponudnik izkazati reference s kopijo
najmanj ene pogodbe.
V potrdilo ponudnik vpiše vse zahtevane
podatke, potrdilo pa žigosa in podpiše odgovorna oseba naročnika, ki ponudniku
daje referenco. V primeru, da ponudnik kot
referenco navaja pogodbo, ki jo ima sklenjeno z Ministrstvom za javno upravo oziroma
s Centrom Vlade RS za informatiko pred
ustanovitvijo Ministrstva za javno upravo,
navede vse zahtevane podatke in jo priloži
nepodpisano in nežigosano.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo lahko pri ponudniku in/ali potrjevalcu reference preveril navedene podatke v referenci
z vpogledom v relevantno dokumentacijo.
II. Finančni pogoji
1. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik
svoj sedež in poravnane dajatve v skladu s
predpisi Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
3. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa);
4. celotni prihodki v letu 2004 nad
600,000.000 SIT;
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan
na podlagi podatkov iz letnega poročila
AJPES-u za leto 2004 z upoštevanjem
kasnejših, z verodostojnimi listinami izkazanih zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi
viri sredstev.
III. Usposobljenost in izkušnje kadrov:
1. delavci morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za podporo, nameščanje in konﬁguriranje opreme,
ki je predmet prijave. V okviru podpore
mora ponudnik naročniku nuditi pomoč pri
težavah (na področju strojne in programske
opreme), ki bi nastale pri uporabi opreme, ki
je predmet prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po tem razpisu.
Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe tehnične smeri.
Kot ustrezno funkcionalno znanje šteje
certiﬁkat oziroma izkazano opravljeno
šolanje proizvajalca/principala za blagovno
znamko, ki jo prijavlja. Certiﬁkat za blagovno
znamko je posebno potrdilo proizvajalca opreme za blagovno znamko, ki ga mora pridobiti oseba (potrdilo o izobraževanju in opravljenem izpitu), da lahko opravlja servisne
oziroma kakšne druge posege na opremi, ki
jo prijavlja ponudnik kot blagovno znamko.
Upoštevani bodo certiﬁkati, šolanja in tečaji,
ki ne bodo starejši od enega leta pred objavo razpisa. Upoštevani bodo le certiﬁkati, ki
izkazujejo dejansko praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj
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potrdila o udeležbi ne dokazujejo pridobitve
funkcionalnih znanj. Posamezni delavec se
glede na znanja, ki jih ima, lahko upošteva
na več področjih prijave. V primeru dograjevanja oziroma lastne proizvodnje mora
ponudnik prav tako izkazati število certiﬁciranih ljudi, ki jih pridobi na pooblaščenih
podjetjih oziroma organizacijah, ki vodijo
ustrezna šolanja.
Naročnik bo v času usposobljenosti lahko
preverjal status certiﬁkatov pri ponudniku;
2. minimalno število ustreznih funkcionalnih znanj (veljavni tehnični certiﬁcikati strokovnjakov) in minimalno število prijavljenih
kadrov (kadri, ki štejejo za usposobljene po
tem razpisu), glede na kategorijo strojne
opreme iz speciﬁkacij, za posamezno blagovno znamko:
– za kategorije 2, 6, 19, 20, 23 in 24 iz
kategorizacije mora ponudnik izkazati najmanj 3 ustrezna funkcionalna znanja za
posamezno blagovno znamko – za področje
podpore, nameščanje, konﬁguriranje in
servisiranja opreme in prijaviti najmanj 3
tehnične kadre za posamezno blagovno
znamko. Če ponudnik ponuja dve ali več
blagovnih znamk, mora prijaviti dodatna 2
tehnična kadra,
– za kategorijo 22 iz kategorizacije mora
ponudnik izkazati najmanj 2 ustrezni funkcionalni znanji za posamezno blagovno znamko – za področje podpore, nameščanje, konﬁguriranje in servisiranja opreme in prijaviti
najmanj 2 tehnična kadra za posamezno
blagovno znamko. Če ponudnik ponuja dve
ali več blagovnih znamk, mora prijaviti dodatna 2 tehnična kadra,
– za kategorije 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 26, 27 in 28 iz kategorizacije mora ponudnik izkazati najmanj 2 ustrezni funkcionalni znanji za posamezno blagovno znamko – za področje podpore, nameščanje in
konﬁguriranje opreme in prijaviti najmanj
2 tehnična kadra za posamezno blagovno
znamko. Če ponudnik ponuja dve ali več
blagovnih znamk, mora prijaviti dodaten 1
tehnični kader,
– za kategorije 5, 7, 8, 9, 10, 21 in 25
iz kategorizacije mora ponudnik izkazati
najmanj 1 ustrezno funkcionalno znanje za
posamezno blagovno znamko – za področje
podpore, nameščanje, konﬁguriranje in
servisiranja opreme in prijaviti najmanj 1
tehnični kader za posamezno blagovno
znamko. Če ponudnik ponuja dve ali več
blagovnih znamk, mora prijaviti dodaten 1
tehnični kader.
– za kategoriji 3 in 11 iz kategorizacije mora ponudnik izkazati najmanj 1 ustrezno funkcionalno znanje za posamezno
blagovno znamko – za področje podpore,
nameščanje in konﬁguriranje opreme in prijaviti najmanj 1 tehnični kader za posamezno blagovno znamko. Če ponudnik ponuja
dve ali več blagovnih znamk, mora prijaviti
dodaten 1 tehnični kader.
Če ponudnik ponuja opremo, ki jo pred
prodajo dograjuje (točka 5.11.1.4.2) ali opremo lastne proizvodnje (točka 5.11.1.4.3),
mora prijaviti za vsako od kategorij strojne opreme 2, 6, 19, 20, 23, 24, dodatna
2 kadra, za vsako izmed drugih kategorij
(kategorije 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27 in 28), pa
dodaten 1 kader.
Če iz kakršnihkoli razlogov ponudnik opreme sam ne opravlja servisne dejavnosti,
mora s pogodbo z gospodarskim subjektom
izkazati, da bo ta zanj izvajal servisno deja-
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vnost. Ne glede na obstoj take pogodbe pa
mora ponudnik izpolnjevati pogoj o minimalnem številu ustreznih funkcionalnih znanj;
3. izkušnje: povprečna delovna doba
prijavljenih kadrov na strokovnem področju
vsaj 2 leti;
4. ponudnik mora imeti za vsako kategorijo strojne opreme, ki jo prijavlja, izmed
prijavljenih delavcev vsaj enega redno zaposlenega s slovenskim državljanstvom ali
vsaj enega delavca z dokazanim aktivnim
znanjem slovenskega jezika;
5. zoper ponudnikove vodstvene delavce
v zadnji petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem.
IV. Rezervni deli različnih blagovnih
znamk ter zgodovina poslovanja na področju
prijave
IV.1 Oprema tuje blagovne znamke:
1. ponudnik izkazuje dostop do rezervnih
delov in nadomestne opreme na način, ki
omogoča servisiranje ali zamenjavo opreme
v standardnih rokih naročnika ali ima lastno
skladišče nadomestnih delov in rezervne
opreme ter do baze znanj;
2. za vsako ponujeno blagovno znamko
mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba
(točka 20 prilog), ki zajema celotno podporo
proizvajalca, principala ali zastopnika blagovne znamke za prodajo in servis opreme,
vključno s pogoji dobave, jamstvi, pomočjo,
oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in prenosom. Razen tega mora ponudnik
izkazovati najvišji možni status pri principalu
oziroma proizvajalcu (status se bo presojal
glede na status za prodajo pri principalu,
ponudnikovo podporo kupcu ter tehnično
podporo, ki jo ima ponudnik pri principalu/proizvajalcu). Če pogoj najvišjega statusa za določeno blagovno znamko izpolnjuje
samo en ponudnik, se bo usposobljenost
za to blagovno znamko priznala tudi ponudnikom z naslednjim nižjim statusom;
3. ponudnik mora zagotavljati servisiranje (garancijsko odpravljanje napak) ponujene opreme in dostop do vseh rezervnih
delov, kar izkaže v pogodbi s principalom
oziroma od njega zato pooblaščene osebe
ali proizvajalcem;
4. ponudnik mora izkazati, da ima dostop do principalove tehnične podpore in
baze znanj, kar izkaže z izjavo principala
oziroma od njega zato pooblaščene osebe
ali proizvajalca;
5. ponudnik mora naročniku jamčiti, da
bo principal oziroma proizvajalec opreme
v času garancijskega obdobja poskrbel za
garancijsko vzdrževanje opreme, v kolikor
prodajalec te garancije zaradi kakršnih koli
razlogov ne bo mogel izvrševati, kar izkaže
z izjavo principala oziroma proizvajalca opreme za ponujeno opremo. Ta izjava pa ne
preprečuje unovčenja bančne garancije, če
ta obstaja;
6. če
ponudnik
nima
sklenjene
neposredne pogodbe s principalom ali proizvajalcem, mora izkazati verigo preko drugih
oseb (kot so npr. distributerji, posredniki…)
z veljavnimi pogodbami.
IV.2 Oprema, ki jo ponudnik pred prodajo
dograjuje
Ponujena oprema, ki jo ponudnik pred
prodajo dograjuje (po sistemu kit kompleta
ali podobno) in/ali jo kot tako prodaja pod
blagovnimi znamkami tujih proizvajalcev,
mora poleg pogojev iz točke 2 poglavja
5.11.1.4.1, izpolniti še naslednje:
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1. ponudnik, ki prodaja opremo pod
blagovnimi znamkami drugih proizvajalcev, mora od teh proizvajalcev prejeti in
predložiti izjave, oziroma mora biti to izrecno razvidno iz veljavne pisne pogodbe
(ustrezno označeno – podčrtano v prilogi
točke 20), v kateri:
– izrecno dovoljujejo ponudniku, da
prodaja opremo pod prijavljeno blagovno
znamko;
– zagotavljajo, da bo oprema enake
kvalitete kot tista, ki jo sami dobavljajo;
– potrjujejo, da bo oprema opravila enake
teste kot tista, ki jo sami dobavljajo;
– izjavljajo, da bo oprema popolnoma
skladna z operacijskimi sistemi, za katere
je to deklarirano od proizvajalca.
V. Omejitev poslovnih in sorodstvenih
povezav
Zaposleni ponudnika s področja ponudbe
in njihovi nadrejeni ne smejo biti v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena,
v stranski vrsti do drugega kolena ali v zakonski ali izvenzakonski zvezi z osebami, ki
so lastniki ali zaposleni kot vodilni delavci ali
zaposleni na področju ponudbe pri izvajalcih
naslednjih storitev za državne organe:
– storitve svetovanja in nadzora s
področja informacijske tehnologije in LAN
ter informacijskih sistemov,
Ponudnik ne sme biti sam izvajalec niti
biti s takimi izvajalci kapitalsko, lastniško ali
podizvajalsko povezan.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. komplet registrskih listov – izpisek iz
sodnega registra, ki odraža zadnje stanje
ponudnika (samo za tuje pravne osebe oziroma samostojne podjetnike, za domače
pravne osebe ima naročnik na voljo dostop
do sodnega registra);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence (dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
če je tako dovoljenje potrebno);
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, in sicer da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda carinski organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal obvezne dajatve, ki so v
pristojnosti carinskega organa;
2. potrdilo, ki ga izda davčni organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da
je ponudnik poravnal davke in prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež;
3. potrdilo, ki ga izda davčni organ, da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s
predpisi Republike Slovenije;
4. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, in sicer da ponudnik v preteklem
razpisnem obdobju ni povzročil odstotka
napak, kot je določeno v pogojih v navodilih;
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5. dokazilo, da ima ponudnik certiﬁkat
kakovosti ISO 9001/2000 ali da je v postopku pridobivanja tega certiﬁkata ali v primeru,
da kot dokaz kakovosti navaja svoj interni
pravilnik o kakovosti poslovanja, predloži
svoj interni pravilnik;
6. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), letno poročilo družbe overjeno
z žigom AJPES, na dan 31. 12. 2004 in
verodostojne listine izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, če
obstajajo;
7. zadnje revizijsko poročilo oziroma
mnenje, kolikor je družba (53. člen Zakona o
gospodarskih družbah) zavezana k reviziji;
8. obrazec BON 1, ki mora odražati stanje zadnjega meseca.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazilo o izobrazbi za vsakega delavca, ki ga ponudnik prijavlja; kot dokazilo
šteje spričevalo oziroma diploma delavca
ali vpis v delovni knjižici;
2. dokazilo o funkcionalnih znanjih;
3. dokazilo o delovni dobi delavca in delovnih izkušnjah (kot dokazilo šteje vpis v
delovni knjižici);
4. dokazilo o državljanstvu za delavca,
ki ga ponudnik prijavlja; za dokazilo šteje
potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica
ali potna listina; ali dokazilo o aktivnem
znanju slovenskega jezika za delavca, ki ga
ponudnik prijavlja;
5. potrdilo ustreznega organa, da v
preteklih petih letih pred objavo tega javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
6. veljavno kopijo pogodbe za vsako
ponujeno blagovno znamko, iz katere mora
biti nedvoumno razvidno:
– da vse strani nedvoumno pripadajo isti
pogodbi;
– na katero blagovno znamko se nanaša
pogodba;
– kdo sta pogodbena partnerja;
– principalova podpora za prodajo ponujene blagovne znamke;
– principalova podpora za servis ponujene blagovne znamke;
– začetek in konec veljavnosti pogodbe;
– podpisana pogodba;
Za vsako veljavno pogodbo mora ponudnik predložiti seznam statusov z njihovimi
opisi, potrjen s strani principala;
7. veljavno servisno pogodbo s principalom, s katero principal ponudniku izkazuje dovoljenje za garancijsko odpravljanje napak ponujene opreme in dostop do
rezervnih delov oziroma pogodbo med ponudnikom in gospodarskim subjektom, da
bo ta zanj izvajal servisno dejavnost;
8. izjava principala oziroma s strani principala pooblaščene osebe, da ima ponudnik
dostop do principalove tehnične podpore in
baze znanj;
9. izjava principala ali proizvajalca, da
bo naročniku jamčil nemoteno odpravljanje
napak v času trajanja garancije, kolikor prodajalec teh obveznosti ne bo mogel zaradi
kakršnih koli razlogov, nastalih na strani ponudnika, izvrševati;
10. kopije vseh veljavnih pogodb, ki izkazujejo celotno povezavo med principalom in
ponudnikom, če taka povezava ne obstaja
neposredno;

11. izjavo proizvajalca oziroma principala
ali veljavna pogodba s proizvajalcem oziroma principalom za vsako ponujeno blagovno znamko, ki jo ponudnik prijavlja, da
lahko ponudnik prodaja opremo pod tujim
imenom (tujo blagovno znamko), če jo pred
prodajo dograjuje (po sistemu kit kompleta
ali podobno);
12. veljavne pogodbe, iz katerih je za
vsako komponento (matična plošča, ohišje,
disk, graﬁčna kartica) razvidno njihovo veljavno razmerje z dobavitelji komponent;
13. potrdila o uspešno opravljenih dobavah na področju javnega razpisa, iz katerih
so razvidne dobave opreme za blagovne
znamke, ki jih ponudnik prijavlja; (potrjena
referenca).
Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik
velja, da mora predložiti primerne dokumente
tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji
ponudnik mora predložiti dokazila v skladu
z Navodilom o seznamu organov tujih držav,
pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju
pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin (Uradni list RS, št. 13 z
dne 28. 2. 2001). Če ni drugače določeno,
zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 38/2005 z dne 15. 4. 2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 8. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 10. uri; Ljubljana, Langusova ulica 4.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-19971/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Artiče, kontaktna oseba: Vesna Bogovič, Artiče 39, 8253 Artiče, Slovenija, tel. 07/499-13-70, faks 07/499-66-701,
elektronska pošta: o-artice.nm@guest.arnes.si, internetni naslov: www2.arnes.si/~oarticenm.
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.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1JN/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambenega blaga po sklopih za leto 2005/06.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Artiče, Artiče
39, 8253 Artiče.
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:
I. sklop: sadje in zelenjava: 4,500.000
SIT,
II. sklop: kruh in pekovsko pecivo:
2,500.000 SIT,
III. sklop: sveže meso: 3,500.000 SIT,
IV. sklop: mesni izdelki: 1,000.000 SIT,
V. sklop: mleko in mlečni izdelki:
1,200.000 SIT,
VI. sklop: jajca: 200.000 SIT,
VII. sklop: testenine, keksi in zamrznjeni
izdelki iz testa: 400.000 SIT,
VIII. sklop: splošno prehrambeno blago:
6,700.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo predložiti dokumente, ki so našteti v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila so razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila so razvidna
iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se plača pred dvigom razpisne
dokumentacije na podračun pri UJP Krško:
01209-6030645227 s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 8. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 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: 8. 8. 2005
ob 11. uri; Artiče 39, 8253 Artiče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Osnovna šola Artiče

Št.

Ob-20106/05
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) 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: 044-06/93-2/26.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup 2 osebnih vozil za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije:
I. sklop: 1 vozilo višjega razreda – limuzina s štirimi vrati in štirikolesnim pogonom z
bencinskim ali diesel motorjem prostornine
med 2800 in 3200 ccm;
II. sklop: 1 kombinirano vozilo za prevoz
oseb s 7+1 sedeži s štirikolesnim pogonom
z bencinskim ali diesel motorjem prostornine
med 2300 in 2500 ccm.
Zahtevane lastnosti vozil so navedene v
razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kongresni trg 2, Ljubljana (garaže).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
2 osebnih vozil za potrebe Državnega zbora
Republike Slovenije:
I. sklop: 1 vozilo višjega razreda – limuzina s štirimi vrati in štirikolesnim pogonom z
bencinskim ali diesel motorjem prostornine
med 2800 in 3200 ccm;
II. sklop: 1 kombinirano vozilo za prevoz
oseb s 7+1 sedeži s štirikolesnim pogonom
z bencinskim ali diesel motorjem prostornine
med 2300 in 2500 ccm.
Zahtevane lastnosti vozil so navedene v
razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni potrebno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 12. 7. 2005, konec
30. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni po prejemu 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:
a) potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb;
b) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazen-
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sko evidenco zaradi kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
c) izjava ponudnika, ki ni starejša od 30
dni od dneva odpiranja ponudb, da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra oziroma
potrdilo, da je ponudnik – samostojni podjetnik vpisan pri davčnem organu (priglasitveni list), ki ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo pristojnega organa (DURS), da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti, določene z zakonom, ki ni starejše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– garancijski pogoji,
– dobavni rok,
– cena odkupa rabljenega vozila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 044-06/93-2/26.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 8. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2005, do 9. ure,
ponudbe morajo do navedenega roka prispeti na naslov s priporočeno pošto ali biti
osebno vročene v recepciji Državnega zbora Republike Slovenije.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V primeru podajanja morebitnih
pripomb, ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb in pri podpisovanju zapisnika o
odpiranju ponudb morajo pooblaščeni predstavniki ponudnikov imeti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2005
ob 13. uri, Prostori Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 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 gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudniki so dolžni odkupiti naslednji
rabljeni osebni vozili:
I. sklop: vozilo AUDI A6 2.8 Quattro, datum prve registracije 7. 1. 2000, št. prevoženih km na dan 4. 7. 2005 je bilo 106.460
km;
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II. sklop: kombinirano vozilo VW 70
XOC, datum prve registracije 26. 9. 1995,
št. prevoženih km na dan 4. 7. 2005 je bilo
126.247 km.
Ostali podatki o vozilih so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
Ogled rabljenih vozil bo v četrtek, 21. 7.
2005 med 12. in 14. uro v garažah državnega zbora, Kongresni trg 2, Ljubljana (nasproti sidra). Dodatne informacije glede odkupa
in glede zahtevanih tehničnih lastnosti novih
vozil daje Andrej Bavčar, tel. 01/478-97-12,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
16,300.000 SIT, od tega:
I. sklop: 8,300.000 SIT;
II. sklop: 8,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2005.
Republika Slovenija, Državni zbor
Št. 1714-09-430-131/2005/2 Ob-20107/05
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 programske opreme za Windows Platformo, št.
430-131/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava programske opreme za Windows Platformo.
Podrobnejši opis in količine, ki so predmet
javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dobava programske opreme za Windows Platformo se bo izvedla na
lokaciji Ministrstva za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.13.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
količine blaga, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni
izvedbi naročila mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa ter ekonomske in
ﬁnančne sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja oziroma samostojni podjetniki priglasitveni list; potrdilo o
nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
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: 430-131/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43013105, 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: 16. 8. 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: 17. 8. 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.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: PFS 0512, PFS
0515 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, 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: 12. 7. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Ob-19765/05
Preklic
Javni razpis za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku za izgradnjo kanalizacije – odcep Draženci in povezava
Spodnja–Zgornja Hajdina do PSC Hajdina
št. 052/2005-2, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62, z dne 1. 7. 2005, Ob18407/05, se prekliče.
Občina Hajdina
Ob-19777/05
Preklic
Predmet naročila: zamenjava azbestne
strešne kritine na objektih OŠ Tončke Čeč,
Keršičeva c. 50, Trbovlje, objava v Ur. l. RS,
št. 58 z dne 17. 6. 2005.
Na podlagi izvedenega postopka oddaje
javnega naročila male vrednosti za zgoraj
navedeni predmet naročila se javno naročilo ne odda.
Obrazložitev:
V skladu s 77. členom Zakona o javnih
naročilih, naročnik, Osnovna šola Tončke
Čeč, Trbovlje zavrača vse ponudbe, ki so
jih ponudniki predložili v zvezi z objavljenim
javnim razpisom javnega naročila »zamenjava azbestne strešne kritine na Osnovni
šoli Tončke Čeč, Keršičeva cesta 50, Trbovlje (Ur. l. RS, št. 58/05, Ob-16985/05).
Naročnik je bil prisiljen ponudbe zavrniti za-
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radi tega, ker v proračunu Občine Trbovlje
za leto 2005 niso bila zagotovljena zadostna
sredstva za omenjeno investicijo. Zaradi navedenega razloga naročnik tudi ne bo ponovno objavil razpisa za oddajo navedenega javnega naročila.
Osnovna šola Tončke Čeč
Št. 35206/6/2005

Ob-19951/05

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V javnem razpisu gradnje Podcentra za
ravnanje z odpadki PCRO Vranoviči – II.
faza, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
58 z dne 17. 6. 2005, Ob-16992/05, se spremenijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 7. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virman na EZR
01217-0100015850, s pripisom RD za
PCRO Vranoviči.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do 8.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 9. uri; Črnomelj, Trg svobode 3, sejna
soba.
Občina Črnomelj
Ob-19766/05
Popravek
V razpisu za oddajo naročila gradenj
po odprtem postopku za obnovo javne poti
JP 829 159 Skorba – Slovenja vas (oznaka javnega naročila 04522/2005-1), ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 60, z dne
24. 6. 2005, Ob-17729/05, se spremenijo
naslednje točke:
II. 1.9) Razdelitev na sklope: da.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 2005 do
12. ure.
IV.3.7.2)Datum,čas in kraj: 20. 7. 2005
ob 13. uri, v prostorih Občine Hajdina, Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina, sejna soba.
Občina Hajdina
Št. 402-06/05-1916

Ob-19813/05

Popravek
V javnem naročilu »A1 Koper – Lendava,
odsek: Ptujska cesta – Zrkovska cesta od
km 6+700 do km 10+847, pododsek Nova
Zrkovska cesta, II. faza, I. etapa od km 0+860 do km 1+905«, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005, se spremeni točka IV.3.7.2.) tako, da se glasi:
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 3. 8. 2005 ob 10. uri, Ljubljana,
Kersnikova 6, V. nadstropje, sejna soba.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 2010-18/2004-02/05

Ob-19957/05

Popravek
Naročnik Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, je
v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob-15716/05, objavil javni razpis za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
za rekonstrukcijo poslovno-stanovanjskega
objekta na Gosposki ul. 7 v Mariboru. Ker
je naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb
(posledično tudi rok za javno odpiranje po-
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nudb), se popravijo naslednje točke navedenega javnega razpisa:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 7. 2005 do
12. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2005
ob 13. uri; Grajski trg 1, Maribor, Javni
medobčinski stanovanjski sklad Maribor/I.
nadstropje, sejna soba št. 101.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Ob-19969/05
Popravek
Javno naročilo za izgradnjo javne in
komunalne infrastrukture v poslovno obrtni coni Škoﬂjica, območje VP 9/1 in VO
9/2, III a faza, Občine Škoﬂjica, objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005,
Ob-19148/05, pod rubriko Storitve, bi moralo biti objavljeno pod rubriko Gradnje.
Uredništvo
Ob-19472/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Puconci, kontaktna oseba: Ivan
Bürgermeister, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija, tel. +3862/545-91-00, faks
+3862/545-91-01,
elektronska
pošta:
obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl.
ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +3861/241-90-90, faks
+3861/241-90-92,
elektronska
pošta:
urska.marovt@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl.
ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +3861/241-90-90, faks
+3861/241-90-92,
elektronska
pošta:
urska.marovt@sl-consult.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2002/SI/16/P/PE/009.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet projekta »Center za ravnanje z
odpadki Puconci« je razširitev trenutnega odlagališča komunalnih odpadkov, kar
pomeni izgradnjo odlagališča odpadkov,
komunalno ureditev, izgradnjo upravne
zgradbe, zbirnega centra za nevarne odpadke, reciklažnega dvorišča, izgradnjo
avtopralnice in transformatorske postaje, hale za mehansko obdelavo odpadkov
ter kompostarne z vso pripadajočo opremo za funkcionalno delovanje centra ter
izvedba poskusnega obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Puconci, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE 500,1 (splošna dela na področju stavb in nizkih gradenj
(brez posebnih speciﬁkacij)).
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet projekta »Center za ravnanje z odpadki
Puconci« je razširitev trenutnega odlagališča
komunalnih odpadkov, kar pomeni izgradnjo
odlagališča odpadkov, komunalno ureditev,
izgradnjo upravne zgradbe, zbirnega centra
za nevarne odpadke, reciklažnega dvorišča,
izgradnjo avtopralnice in transformatorske
postaje, hale za mehansko obdelavo odpadkov ter kompostarne z vso pripadajočo
opremo za funkcionalno delovanje centra
ter izvedba poskusnega obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1399 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe. Izbrani
ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v višini
10% pogodbene cene z vključenim davkom
na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna 1854 dni od podpisa pogodbe (rok izvedbe projekta – 1034 dni, rok poskusnega
obratovanja – 365 dni, garancijska doba 365
dni in dodatni rok 3 mesecev – 90 dni).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov,
v primeru, da je tej skupini javno naročilo
dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do
naročnika in opredeliti čas trajanja tega pravnega akta. V primeru, da s ponudnikom v
ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, morajo
le- ti izpolnjevati vse obvezne pogoje za
udeležbo, ki jih dokumentirajo na isti način
kot je to zahtevano za samostojnega ponudnika. V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati
enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v
Republiki Sloveniji.
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 pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so 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 posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
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navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno oziroma izjava,
da ima ponudnik zagotovljene vse pogoje za
trajno izvajanje dejavnosti v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje v Republiki
Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika; potrdilu mora biti
priložena izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo, 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, ne sme biti starejše od 60 dni od
datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi
ponudnika,
– potrdilo, da je ponudnik 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, ne
sme biti starejše od 60 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda Davčna uprava
RS oziroma primerljiva institucija v domicilni
državi ponudnika. V primeru, da ima ponudnik sedež v tujini poda tudi lastno izjavo, da
je poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: naročnik določa
naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2002, 2003 in 2004
enak najmanj protivrednosti 3.500,000.000
SIT,
– da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel blokiranega transakcijskega računa več
kot 10 dni,
– da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
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– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov/konzorcij) dostop do
kreditnih linij in drugih ﬁnančnih sredstev,
ustreznih da zagotovi zahtevane denarne
prilive za čas trajanja izvedbe del. V vsakem primeru mora biti kreditni znesek vsaj
500,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2002, 2003 in 2004 (bilance morajo biti revidirane v primeru, če je samostojni ponudnik
oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po
zakonu zavezan k reviziji). Če posluje manj
kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano
dokumentacijo za obdobje poslovanja,
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma roka oddaje ponudb in ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika,
– 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,
– priporočilo/potrdilo o ﬁnančnem stanju
gospodarske družbe in njenem dostopu do
kreditnih linij – Obrazec: Pismo o nameri.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje
javnega naročila:
– da je ponudnik izvedel vsaj 3 gradbene
projekte, po naravi in kompleksnosti primerljive razpisanim delom v zadnjih 5 letih.
Gradbeni projekt, primerljiv po naravi in
kompleksnosti razpisanim delom, pomeni izvedbo izgradnje objektov za ravnanje
z odpadki, ki obsegajo izgradnjo odlagališč komunalnih odpadkov prostornine nad
200.000 m3 ter objektov in naprav za predelavo odpadkov za regije nad 30.000 prebivalci,
– da ima ponudnikovo ključno osebje
(odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja
gradbišča in odgovorni delovodja) v zadnjih
3 letih izkušnje pri izvedbi 2 projektov, primerljivih po naravi in kompleksnosti, razpisanim delom.
Dela, primerljiva po naravi in kompleksnosti razpisanim delom, pomenijo izgradnjo
odlagališč komunalnih odpadkov prostornine nad 200.000 m3, objektov in naprav za
predelavo odpadkov za regije nad 30.000
prebivalci, čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo kapacitete enake ali večje od
10.000 PE, čistilnih naprav za industrijsko
odpadno vodo kapacitete večje od 10.000
PE, čistilnih naprav za pripravo pitne vode
kapacitete nad 30 l/s, vodovodnih sistemov
dolžine nad 10.000 m s prečrpalnicami in
kanalizacijskih sistemov dolžine nad 5.000
m z objekti kot so črpališča, razbremenilniki
in zadrževalniki;
– da ima ponudnikov odgovorni vodja
projekta vsaj 10 let delovnih izkušenj, odgovorni vodja gradbišča vsaj 5 let delovnih
izkušenj in odgovorni delovodja vsaj 15 let
delovnih izkušenj,
– da bo ponudnik vgradil opremo in material, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih spe-

ciﬁkacijah (Poglavje 3 razpisne dokumentacije).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– obrazec 5.12 razpisne dokumentacije: referenčna potrdila ponudnikov, izdana s
strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni
iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije,
– obrazec 5.16 razpisne dokumentacije: referenčna potrdila ključnega osebja,
izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije,
– obrazec 5.15 razpisne dokumentacije:
Obrazec za življenjepise ključnega osebja,
– Obrazec 5.19 razpisne dokumentacije:
tehnična speciﬁkacija ponujene opreme in
tehnična dokumentacija v obliki brošur.
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: da; Ur. l. RS,Ob-11454/05 z
dne 29. 4. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2000/SI/16/P/PE/
009.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 2005.
Cena: 144.000 SIT.
Pogoji in način plačila:
– razpisna dokumentacija je na voljo
na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 144.000 SIT
ali enake vsote v EUR, na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000
Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – bank d.d.,
Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št.
računa 33000– 6617471620, IBAN koda/št.
računa SI5633000-6617471620, swift koda:
KLHBSI22, s pripisom “Puconci”. Za vplačila v EUR je veljaven srednji menjalni tečaj
Banke Slovenije na dan objave tega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov
dostave. Ponudbe morajo biti predložene
na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji;
– ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, faks +3861/241-90-92 (z
navedbo številke objave iz točke 1) v roku
najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v razpisni dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2005,
ob 11. uri, Občina Puconci, Puconci 80,
SI-9201 Puconci.
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; EU – Kohezijski sklad (projekt: Center za ravnanje z odpadki Puconci/Waste
management centre Puconci, št. projekta:
2002/SI/16/P/PE/009).
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
29. 7. 2005, ob 11. uri po lokalnem času,
na naslovu: Občina Puconci, Puconci 80,
SI–9201 Puconci. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2005.
Občina Puconci
Ob-19474/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktni osebi: Darko Hrovat, Boštjan Zavrl, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/23-73-156,
04/23-73-152, faks 04/23-73-107, elektronska
pošta:
darko.hrovat@kranj.si,
bostjan.zavrl@kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 35101-0183/2002-46/09.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova lokalne ceste 183050 Goriče–Trstenik–Bašelj–Zg. Bela–Preddvor od križišča za Babni vrt do občinske meje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Babni vrt.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502.1 Splošna dela
na področju nizkih gradenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 12,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj do 10. 10. 2005 (vzorec 1),
2. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
s trajanjem garancije 60 dni od poteka roka
za dokončanje del, in jo bo predložil najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe
(vzorec 2),
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3. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi, v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil ob prevzemu del; veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka (vzorec 4).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po uradnem prejemu 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: poleg garancij iz točke III.1.1.
Obvezni depoziti in jamstva, mora ponudnik
predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokaz o veljavni registraciji-izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo
ne sme biti starejše od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe),
2. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokazilo ne sme biti starejše od 2
mesecev od datuma oddaje ponudbe),
4. kopija zavarovalne police o zavarovani odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33. čl.
Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
110/02, 47/04, 102/04, 14/05),
5. izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih, veljavnih v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. dokazilo o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila,
v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa-dokazilo obrazca BON 1 in
BON 2 ali za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
da račun ni bil blokiran (dokazila ne smejo
biti starejša od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe),
7. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti: ponudnik mora imeti vsaj tri reference za gradnje v zadnjih 5 letih v enaki ali
višji vrednosti, s potrdili o dobro opravljenem
delu z vrednostmi in datumi izvedbe,
9. dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi: ponudnik mora imeti najmanj 10 za nedoločen
čas zaposlenih ljudi-dokazilo izpolnjena tabela, priložiti pogodbo o stalni zaposlitvi odgovornega vodja del, ki mora izpolnjevati
zahteve Zakona o graditvi objektiv (Ur. l. RS,
št 110/02, 47/04, 102/04, 14/05); ponudnik
mora biti lastnik vsaj enega kamiona, enega
bagra ali rovokopača, enega vibracijskega
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valjarja, enega ﬁnišerja in enega pisarniško-skladiščnega kontejnerja-dokazilo izpolnjena tabela,
10. izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči,
11. izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih,
12. Izpolnjen vzorec pogodbe, ponudnik
mora paraﬁrati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok izvedbe,
3. garancijska doba,
4. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentacij.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun enotnega zakladniškega računa št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve: 18 75515-7130996-46090005 pri čemer mora biti naveden tudi namen plačila:«Plačilo razpisne dokumentacije za ureditev
ceste Babni vrt-občinska meja«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 8. 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 10. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2005
ob 12. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 9.
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: 5. 7. 2005.
Mestna občina Kranj
Ob-19508/05
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. 01/985-12-60, 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 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
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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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija podstrešja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija podstrešja za namen upravne stavbe na Tomšičevi cesti v Kočevju,
za potrebe naročnika Komunala Kočevje
d.o.o. Dela se nanašajo na obrtniška dela,
električna dela, vodovod, prezračevanje,
ogrevanje in hlajenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Upravna stavba na Tomšičevi cesti v Kočevju.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.00.00.00-7.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga II – gradbena dela
ZJN-1, 500 Splošna dela na področju stavb.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija podstrešja za namen upravne stavbe; ocenjena vrednost naročila znaša 48,5
mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2005 in/ali konec
31. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni rok
najmanj 60 dni po prejemu mesečne situacije
in končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina
ponudnikov, mora biti ponudbi priložen pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca
gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za
vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a členu ZJN-1 in pogoji,
ki jih določa Zakon o graditvi objektov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– pravne osebe: registracija pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– za samostojne podjetnike: potrdilo DURS
o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov in obrtno dovoljenje,
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor je
po posebnem predpisu to 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 kot pravna oseba ni bil kaznovan,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja,
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– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P za leto 2004
in potrdilo poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: bilanca uspeha in bilanca stanja za leto 2004 in potrdilo
poslovne banke,
– potrdilo DURS o poravnanih prispevkih
in davkih,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo naročila,
– izjave ponudnika – vse v skladu z ZJN-1
in razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– rok plačila,
– garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 12. 8. 2005, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 18-2005,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 8. 2005, do 11. ure;
kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe 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. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki
ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2005 ob
13.30, 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: 6. 7. 2005.
Komunala Kočevje d.o.o.
Ob-19651/05
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. 02/564-38-38, 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: 34400-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: modernizacija osem odsekov cest v skupni
dolžini 8.328 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
– sklop I. LC 344022 Očeslavci – Melanjski
vrh; k.o. Očeslavci,
– sklop II. JP 604381 Novi vrh – Pogled;
k.o. Drobtinci,
– sklop III. JP 606070 Ivanjševci – Radvenci; k.o. Ivanjševci, Radvenci,
– sklop IV. JP 605609 Ivanjševci – Kontarovci; k.o. Ivanjševci,
– sklop V. JP 605150 Črnci – Žepovski
travniki; k.o. Črnci, Žepovci, Konjišče,
– sklop VI. JP 605100 Sp. Ščavnica –
Aženski vrh, k.o. Sp. Ščavnica, Police,
– sklop VII. JP 606630 Aženski vrh; k.o.
Sp. Ščavnica,
– sklop VIII. JP 703501 Ivanjski vrh – Kunova; k.o. Sp. Ivanjci, Kunova.
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: konec 31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti posamičnega sklopa, več sklopov oziroma vseh sklopov.
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 naročnika.
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.
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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,
– garancija za izvedena dela.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34400-1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 15. 7. 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 – modernizacija cest 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 8. 2005, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov, ki
se dokazujejo z pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2005 ob
13. uri; velika sejna soba občinske uprave
– Občine Gornja Radgona, Partizanska 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: 8. 7. 2005.
Občina Gornja Radgona
Št. 404-08-286/2005-2
Ob-19719/05
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, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje
z nepremičninami, kontaktne osebe: Stanko
Miholič, tel. 01/471-23-00; 041/944-229, Ivan
Bošković, tel. 01/471-21-03, 041/268-290
ali Jasna Osolin, tel. 01/471-18-08 (od 8. 8.
2005); vsak delavnik med 8.30 in 11. uro, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/471-26-01, faks 01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktne osebe: Ivan Bošković, tel. 01/471-21-03;
041/268-290, (do 5. 8. 2005) ali Jasna Osolin,
tel. 01/471-18-08 (od 8. 8. 2005), dvig dokumentacije je možen med 8.30 in 11. uro
po predhodni enodnevni najavi, Kardeljeva
ploščad 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-03, faks 01/471-16-37.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-851/05-ODP.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila: prenova objektov URSZR v skladišču Roje v
Ljubljani in Izobraževalnem centru na Igu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
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Sklop

Lokacija

Popis del št.:

A

Izobraževalni center URSZR – Ig pri Ljubljani

280605 – A

B

Centralno skladišče URSZR – Roje pri Ljubljani

280605 – B

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: naročnik bo oddal delo po sklopih, ter bo sklenil
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom za
vsaki sklop posebej.
Obseg del je razviden iz popisa del št.
280605-A in 280605-B, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– rok dokončanja del navede ponudnik v
razpisni dokumentaciji;
– rok dokončanja del za posamezni sklop
ne sme biti daljši od 60 koledarskih dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja:
A) bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT in veljavnostjo
najmanj 6 mesecev od roka za oddajo ponudbe;
B) bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od
skupne pogodbene vrednosti. Ponudnik
mora ob predložitvi ponudbe priložiti izjavo
banke, da mu bo ob podpisu pogodbe izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
C) bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu mora ob primopredaji vseh izvedenih
del naročniku izročiti bančno garancijo za
odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti,
z veljavnostjo za obdobje 5 let za izvedena
dela in z veljavnostjo 15 let za izvedena dela
položitve strešne kritine in vgrajene strešne
kritine. Ponudnik mora ob predložitvi ponudbe priložiti izjavo banke, da mu bo izdala
navedeni bančni garanciji za odpravo napak
v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del za posamezni sklop
bo naročnik plačal po zaključku vseh del
za posamezni sklop na podlagi situacije-računa glede na izvedena dela. Naročnik bo
izvršil plačilo nespornega zneska v roku 30
koledarskih dni od dneva prejema situacije
– računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, na pristojnem sodišču
ali drugem organu;
B) ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
C) proti ponudniku ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje

poslovanja in da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava;
D) ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; oziroma da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
E) ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje
v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe
in da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun oziroma negativno
povprečno stanje sredstev v preteklem mesecu, brez odobrenega okvirnega kredita
za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem računu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe;
B) ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte skladno
s 77. členom ZGO-1 (Uradni list RS, št.
110/02);
C) ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost v skladu s 33. členom
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) za promet
javnega naročila (GOI dela);
D) ponudnik mora imeti kalkulacijske
osnove za predmet javnega naročila;
E) ponudnik mora biti strokovno, kadrovsko in tehnično sposoben izvesti celotni obseg del.
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 za posamezni
sklop:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena (vrednost del) – maksimalno število točk: 90;
2. rok dokončanja del – maksimalno število točk: 10.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 8.2005.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika
na MORS, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Ljubljana, Kardeljeva ploščad
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21; vsaki delavnik med 8.30 in 11. uro od
19. 7. 2005 naprej. Zastopnik ponudnika je
obvezen pred dvigom razpisne dokumentacije predati naročniku pooblastilo z izjavo za
dvig razpisne dokumentacije s sledečo vsebino: »Podjetje …., pooblašča zaposlenega
….., rojenega …., stanujoč ….., da dvigne
razpisno dokumentacijo na osnovi javnega
naročila MORS-851/05-ODP – »prenova objektov URSZR v skladišču Roje v Ljubljani in
Izobraževalnem centru na Igu«. Izjavljamo,
da podjetje …… ni na seznamu poslovnih
subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 43/05).«
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2005 do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do predvidenega zaključka del, to
je 25. 11. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2005
ob 10. uri, Ljubljana, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami št.
327/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za
logistiko, Sektor za gospodarjenje z
nepremičninami
Št. 66305-5/2005/3
Ob-19724/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Dunja Bubanj,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/232-07-67, faks 01/232-19-48, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ Inženiring, d.d., kontaktna oseba: Janez Puš, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-000, faks
01/23-44-050.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ Inženiring, d.d., kontaktna oseba: Janez Puš, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-000, faks
01/23-44-050.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, kontaktni osebi: Dunja Bubanj in Janez Puš,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/232-07-67, faks 01/232-19-48, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
ter zunanja ureditev pri gradnji Zavoda
dr. Mihe Pintarja, Dobrna.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dobrna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter zunanja
ureditev pri gradnji Zavoda dr. Mihe Pintarja,
Dobrna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
Republike Slovenije; rok plačila 60 dni po
prevzemu in potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
je treba predložiti še 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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanja ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Izjava ponudnika, da poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni bil
uveden katerikoli drugi postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima ponudnik sedež.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.

Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2004, iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2004 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca, enako 0;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2004
večji od ponudbene vrednosti.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank.
Obrazci ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da predloži podpisano izjavo, da je podal podatke za vse transakcijske račune, ki
jih ima odprte pri bankah;
8. da predloži podpisano izjavo, da mu
zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe;
9. da predloži podpisano izjavo o
nezavajajočih podatkih;
10. da predloži podpisano izjavo, da ima
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov, in mnenje
pooblaščenega revizorja.
Poročilo pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje
ponudbe;
11. da predloži podpisano izjavo o zavezah do svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev;
12. da predloži podpisan seznam petih
primerljivih gradenj objektov v zadnjih petih
letih (reference).
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov (na obr. IV/12a), in sicer za vsako gradnjo objekta, ki jo ponudnik v obrazcu
navaja, sicer reference ne bodo priznane;
13. da predloži podpisan seznam
ključnega tehničnega osebja z njihovimi referencami;
14. da predloži podpisan seznam podizvajalcev;
15. da predloži podpisane osnovne podatke o podizvajalcih;
16. da predloži podpisane izjave podizvajalcev;
17. da predloži podpisano izjavo o
plačilnih pogojih;
18. da predloži podpisan terminski plan
izvedbe, prikazan v delovnih dnevih, do
dokončanja vseh pogodbenih del;
19. da predloži podpisano izjavo o ponujenem garancijskem roku;
20. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, po
priloženem vzorcu;
21. da predloži originalno izjavo banke oziroma zavarovalnice po priloženem
vzorcu, da bo ponudnik brez zadržkov dobil brezpogojno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob sklenitvi
pogodbe;
22. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzor-
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cu, da bo ponudnik brez zadržkov dobil
brezpogojno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob končnem
obračunu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 1386 – 5320/05 z dne 25. 2.
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 7. 9. 2005.
Cena: 70.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. SZ KB 19100-0010023743, LIZ
Inženiring, d.d., Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-19744/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev ceste Pivka – Ribnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0339 cesta G1-6
Pivka – Ribnica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.

Št.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2005.
Cena:10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 2005 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2005
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
31,200.000 SIT.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19746/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za modernizacijo ceste
Velika Reka – Velika Preska.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1191 cesta R3-665
Velika Reka – Radeče.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 2005 do 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
–Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2005
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
102,031.590 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-19748/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba kolesarske povezave Parenzana;
Bertoki – Koper od km 1.200 do km 2.200
(DPK št. 910800).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek hitre, glavne in
regionalne ceste v RS.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanje;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem sloven-
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ščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: Izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju, povezanem s predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2005.
Cena:10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 2005 do 10. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2005
ob 11. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
25,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
št. 110-1/05
Ob-19770/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. ing. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, 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: 2005/00372.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija voziščne konstrukcije na
odseku AC A1/0653 Vrhnika–Logatec od
km 1,728 do km 4,427.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC A1/0653 Vrhnika–Logatec od km 1,728 do km 4,427.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
4545.41.0.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
rekonstrukcije voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0653 Vrhnika–Logatec od km
1,728 do km 4,427.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: predvideni rok uvedbe Izvajalca v
delo in izvedba del bo jeseni leta 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 18,618.000 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. 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).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (rekonstrukcija ali gradnja
voziščne konstrukcije), v zadnjih petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00372.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«. Ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 16.666,67 SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 8. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 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: 8. 7. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-19775/05
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.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-53,
faks 01/306-82-06, 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: 2005/00352.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija voziščne konstrukcije na
odseku A1/0051 Kozarje–Brezovica od
km 0,550 do km 2,300 in na A2/0115 razcep Kozarje–Krak »D« od km 0,000 do
km 0,580.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: A1/0051 Kozarje–Brezovica od km 0,550 do km 2,300 in na A2/0115
razcep Kozarje–Krak »D« OD km 0,000 DO
km 0,580.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
4545.41.0.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5,522.400 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. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za
dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali partner v
skupnem nastopanju za istovrstna dela, kot
so predmet javnega naročila (rekonstrukcija
ali novogradnja voziščne konstrukcije) v zadnjih petih letih,

– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi, in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00352.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delavnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«. Ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 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: 8. 7. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 465-10-0015/2005-20
Ob-19785/05
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: Igor Frim, dipl. inž. gr., Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/757-33-69, faks 03/575-43-28, elektronska pošta: igor.frim@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: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 465-10-0015/2005-200.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
komunalna infrastruktura območja LN
Kostroj, ki zajema izgradnjo meteorne
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kanalizacije, fekalne kanalizacije, vodovoda, dveh cest, TK in KRS, kabelske kanalizacije za NN kabelski razvod in gradbeni del javne razsvetljave. Detalnejši opis
v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Obrtna cona Kostroj v
Slovenskih Konjicah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja komunalne infrastrukture območja LN
Kostroj kot je opisano v predmetu javnega
naročila.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: zaključek del bo predvidoma do
sredine oktobra leta 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni 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:
465-10-0015/2005-200.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo
na transakcijski račun TRR Banke Slovenije
01314-0100003434 pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 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: 16. 8. 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: 8. 7. 2005.
Občina Slovenske Konjice

Št.

Ob-19786/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-87-00, faks 03/733-87-15, elektronska pošta: luka.picej@lasko.si, internetni
naslov: www.lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Laško, kontaktna oseba:
Luka Picej, Odd. za GJSOP, Mestna ulica 2,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16 ali
041/704-118, faks 03/733-87-15.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-81-16, faks 03/733-87-15.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP, Mestna ulica 2, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16, faks
03/733-87-15.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanalizacije Rimske Toplice I.
faza, III. etapa, z ureditvijo dela zdraviliške ceste.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Rimske Toplice.
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: gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev in/ali 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo vršila po izstavljenih in potrjenih
situacijah v roku 90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena 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:
1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.
3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.
3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi.
2. Mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v vezi s poravnanimi zapadlimi
poslovnimi obveznostmi (6. člen Odredbe o
ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 64/01).
3. Da je ponudnik ﬁnančno in poslovno
sposoben: Da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ali podatke iz bilance
uspeha in stanja, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.
4. Da nudi 90-dnevni plačilni rok.
5. Da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto ﬁnančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti.
6. Da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini
10% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev, v zadnjih treh letih, kar dokazuje z izjavami naročnikov.
2. Da ponudnik ni dal zavajajoče podatke.
3. Ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvaliﬁkacijo osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi del.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnikov,
3. rok izvedbe,
4. ﬁnančna usposobljenost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2005
ob 13. uri; Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije: na oddelku za GJSOP Občine
Laško, do 26. 8. 2005 med 7. in 9. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Občina Laško
Ob-19803/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna
oseba: mag. Viktorija Gorjup, univ. dipl.
soc., Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 00386(0)5/373-44-17, faks
00386(0)5/377-16-44, elektronska pošta:
viktorija.gorjup@pb-idrija.si, internetni naslov: www.pb-idrija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna oseba: Franc Smolnikar, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 00386(0)5/373-44-90, faks
00386(0)5/377-36-51, elektronska pošta:
franc.smolnikar@pb-idrija.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Idrija – kadrovska služba, kontaktni osebi: Anamarija
Bajt in Ivica Tušar, Pot sv. Antona 49, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 00386(0)5/373-44-23,
faks 00386(0)5/377-36-51, elektronska pošta: anamarija.bajt@pb-idrija.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN-1/2005 z dne 8. 7.
2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del v sklopu del: rekonstrukcija bolnišnične kuhinje Psihiatrične bolnišnice
Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija.
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: 135 dni od oddaje naročila, začetek 8. 7. 2005, konec 20. 11. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
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10,000.000 SIT. Izbrani ponudnik bo moral
predložiti še bančno garancijo v višini 10%
vrednosti pogodbenih del za dobro izvedbo
posla in bančno garancijo za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% vrednosti izvedbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedbenih del bo naročnik plačeval
po mesečnih situacijah (valuta najmanj 60
dni od nastanka DUR-A) kot je podrobneje
opredeljeno 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: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference,
– rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 8. 2005, cena:
30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa št.:
01100-6030276924 pri Banki Slovenije, prevzete morajo biti na naslovu: Psihiatrična
bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280
Idrija – kadrovska služba, z dokazilom plačila in pooblastilom ponudnika za dvig razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2005 ali 39 dni
od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki naročnika in
predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2005
ob 12. uri, prostor: seminar v stavbi S Psihiatrične bolnišnice Idrija, Pot sv. Antona
49, Idrija.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Ob-19806/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ Park Škocjanske jame, kontaktni osebi: Črtomir Pečar, Bogdan Opara,
Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenija, tel.
05/708-21-00, faks 05/708-21-05, elektronska pošta: crtomir.pecar@psj.gov.si, internetni naslov: www.park-skocjanske-jame.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 522-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev dela Informacijskega centra
Škocjanske jame v Matavunu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Naselje Matavun leži
znotraj zavarovanega območja Park Škocjanske jame.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, obrtniška, elektroinstalacijska in strojnoinstalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila,
začetek 10. 10. 2005, konec 15. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: – rok
plačila 60 dni po začasnih situacijah in končni situaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
– gospodarske družbe,
– podjetniki.
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:
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– potrdilo pristojnega okrožnega sodišča
(gospodarske družbe),
– potrdilo o vpisu v vpisnik podjetnikov
(podjetniki).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– izpisek registracije družbe iz sodnega
registra podjetij (pravne osebe),
– potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov (podjetniki),
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, o poravnanih obveznostih iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga in izvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference odgovornega vodje del,
– referenčna lista ponudnika pri prenovi
stavbne dediščine na Krasu.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 522-1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 8. 2005, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 45 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– člani komisije,
– osebe s pisnim pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2005
ob 13. uri, Uprava Parka Škocjanske jame,
Škocjan 2, 6215 Divača.
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, Program pobude skupnosti Interreg III A
Slovenija – Italija 2000-2006; Projekt: Okrepitev varstva in razvoja naravnih vrednot na
širšem območju Parka Škocjanske jame.
VI.4) Dodatne informacije: Črtomir Pečar, Bogdan Opara, tel. 05/708-21-00, faks
05/708-21-05, crtomir.pecar@psj.gov.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
JZ Park Škocjanske jame
Ob-19811/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktna oseba: Branka Lavrih,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija, tel.
01/896-34-52, faks 01/896-34-60, elektronska pošta: Branka.lavrih@litija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.

Št.

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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Širjava pri Ponovičah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Širjava pri Ponovičah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 8. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Litija, št.
01260-0100002491, odprt pri Banki Slovenije – namen nakazila Razpisna dokumentacija zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Širjava pri Ponovičah.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 8. 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: 91 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 10. uri, Odpiranje ponudb bo na Občini
Litija, Jerebova 14, Litija – II. nadstropje,
velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Občina Litija
Ob-19833/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Rajko Peterlin, dipl. inž. str., Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, Slovenija, tel. 01/78-78-384,
faks 01/78-77-697, elektronska pošta: obc.
ivancna.gorica@siol.net.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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:
gradnja kanalizacije – II. faza Mleščevo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mleščevo pri Ivančni
Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zemeljska, montažna in gradbena dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 9. 2005 in/ali konec
5. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
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: uskladitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisano
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN, 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN,
42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN, 42.a člen.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbeno ceno – 80%,
2. reference – 20%.
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. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške v višini 15.000 SIT za plačilo razpisne dokumentacije naj ponudniki nakažejo na
TTR 01239-0100002162, sklic na številko
35205-003/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 8. 2005 do 9. ure.
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: na javnem odpiranju so
lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali z pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 10. uri; Občina Ivančna Gorica, Sokolska
8, 1295 Ivančna Gorica, sejna soba.
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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: 11. 7. 2005.
Občina Ivančna Gorica
Ob-19834/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Branko Kosi, Nasipna ulica 64, SI-2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/331-35-51,
faks +386/2/331-76-61, elektronska pošta:
branko.kosi@snaga-mb.si, internetni naslov: www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl.
ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92,
elektronska
pošta:
urska.marovt@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl.
ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92,
elektronska
pošta:
urska.marovt@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 26/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet projekta “Izgradnja objekta
biološke obdelave odpadkov Maribor”
zajema projektiranje prve in izgradnjo
prve faze objekta za kompostiranje do
10.000 ton na leto, projektiranje druge
faze objekta, pridobitev vseh ustreznih
dokumentov za pridobitev gradbenega
dovoljenja za drugo fazo, izvedba poskusnega obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja za prvo fazo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,1 Splošna
dela na področju nizkih gradenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
projekta »Izgradnja objekta biološke obdelave odpadkov Maribor« obsega:
1. Izdelavo projektne dokumentacije v
obsegu:
a) priprava izvedbene projektne dokumentacije (PGD, PZI) za izgradnjo I. faze
projekta,
b) izdelava projektne dokumentacije
PGD in OD (dokumentacija za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja) za izgradnjo
II. faze projekta,
2. izgradnjo objekta biološke obdelave
odpadkov Maribor, ki obsega:
a) izgradnjo I. faze biološke obdelave
odpadkov,
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b) izgradnjo pripadajoče infrastrukture,
3. izvedbo poskusnega obratovanja in
pridobitev uporabnega dovoljenja po izgradnji I. faze projekta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 730 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti ﬁnančno zavarovanje
za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene
cene brez davka na dodano vrednost (DDV)
in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV), ki mora biti veljavna 1185 dni od podpisa pogodbe (rok izvedbe projekta – 365
dni, rok poskusnega obratovanja – 365 dni,
rok garancijske dobe za odpravo napak –
365 dni in dodatni rok 3 mesecev – 90 dni).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: ponudbo lahko
predloži tudi skupina ponudnikov. Skupina
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti nosilca posla, ki skupino partnerjev,
v primeru, da je tej skupini javno naročilo
dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno
do naročnika, in opredeliti čas trajanja tega
pravnega akta. V primeru, da s ponudnikom
v ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, morajo le-ti izpolnjevati vse obvezne pogoje za
udeležbo, ki jih dokumentirajo na isti način,
kot je to zahtevano za samostojnega ponudnika. V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine, morajo izpolnjevati
enake pogoje kot ponudniki s sedežem v
Republiki Sloveniji.
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 pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so 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 posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– 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.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih
pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti
naročniku, so:

– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu, ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno, oziroma izjava,
da ima ponudnik zagotovljene vse pogoje za
trajno izvajanje dejavnosti v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen, ne sme biti starejše
od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb
in ga izda Ministrstvo za pravosodje v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika; potrdilu
mora biti priložena izjava ponudnika, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež, ne
sme biti starejše od 60 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– potrdilo, da je ponudnik 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, ne
sme biti starejše od 60 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda Davčna uprava
RS oziroma primerljiva institucija v domicilni
državi ponudnika. V primeru, da ima ponudnik sedež v tujini, poda tudi izjavo, da je
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: naročnik določa
naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v
postopku oddaje javnega naročila:
– da je povprečni letni promet ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2002, 2003 in 2004
enak najmanj protivrednosti 4.500,000.000
SIT;
– da zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa več kot
10 dni;
– da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) dostop
do kreditnih linij in drugih ﬁnančnih sredstev, ustreznih, da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe del. V
vsakem primeru mora biti kreditni znesek
vsaj 200,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih
pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti
naročniku, so:
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– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2002, 2003 in 2004 (bilance morajo biti revidirane v primeru, če je samostojni ponudnik
oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po
zakonu zavezan k reviziji). Če posluje manj
kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano
dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma roka oddaje ponudb in ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika;
– 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;
– priporočilo/potrdilo o ﬁnančnem stanju
gospodarske družbe in njenem dostopu do
kreditnih linij – obrazec: Pismo o nameri.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: naročnik določa naslednje
obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje
javnega naročila:
– da je ponudnik izvedel vsaj 2 gradbena
projekta, po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v zadnjih 5 letih.
Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izvedbo izgradnje
objektov za ravnanje z odpadki, ki obsegajo
izgradnjo odlagališč komunalnih odpadkov
ter objektov in naprav za obdelavo in predelavo odpadkov;
– da je odgovorni projektant projektiral
vsaj 3 gradbene projekte, primerljive (po
naravi in kompleksnosti) razpisanim delom v
zadnjih 5 letih, in da izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov.
Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izvedbo projektiranja
objektov za ravnanje z odpadki, ki obsegajo
projektiranje odlagališč komunalnih odpadkov ter objektov in naprav za obdelavo in
predelavo odpadkov;
– da ima ponudnikovo ključno osebje
(odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja
gradbišča in odgovorni delovodja) v zadnjih
3 letih izkušnje pri izvedbi vsaj 2 projektov,
primerljivih po naravi in kompleksnosti razpisanim delom.
Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izvedbo izgradnje
objektov za ravnanje z odpadki, ki obsegajo
izgradnjo odlagališč komunalnih odpadkov
ter objektov in naprav za obdelavo in predelavo odpadkov;
– da ima ponudnikov odgovorni vodja
projekta vsaj 10 let delovnih izkušenj, odgovorni vodja gradbišča vsaj 5 let delovnih
izkušenj in odgovorni delovodja vsaj 15 let
delovnih izkušenj.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih
pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti
naročniku, so:
– referenčna potrdila ponudnikov, izdana
s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz razpisne dokumentacije;
– referenčna potrdila projektanta, izdana
s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz razpisne dokumentacije;
– referenčna potrdila ključnega osebja,
izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini,
razvidni iz razpisne dokumentacije;

Št.

– obrazec za življenjepise ključnega osebja, v obliki in vsebini, razvidni 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:
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: JN 26/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2005.
Cena: 144.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila
o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 144.000 SIT ali enake vsote v EUR, na račun: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska
cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000– 6617471620, IBAN koda/št. računa
SI5633000-6617471620, SWIFT koda:
KLHBSI22, s pripisom “BOO Maribor”. Za
vplačila v EUR je veljaven srednji menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave. Ponudbe morajo biti
predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika,
SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92
(z navedbo številke objave iz točke 1) v roku
najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo pisni odgovor na vsa vprašanja
ponudnikov posredoval najkasneje v naslednjih 3 dneh od prejema vprašanja v pisni
obliki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 9. 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2005
ob 11. uri; Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, SI-2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bosta organizirana informativni sestanek in ogled kraja gradbišča dne
1. 8. 2005, ob 10. uri po lokalnem času,
na naslovu: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna ulica 64, SI-2000 Maribor. Sodelo-
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vanje na informativnem sestanku in ogledu
kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni
obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-19849/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., kontaktna oseba: Irena
Stražišar, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/788-89-32,
faks 01/788-89-13, elektronska pošta:
komunalno.podjetje.grosuplje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
postavitev plinske postaje za sežig deponijskega plina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: CERO Špaja dolina,
Grosuplje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela, strojna in tehnološka dela, elektro
dela.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pričetek september 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference,
3. garancijska doba,
4. tehnične prednosti,
5. rok plačila,
6. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2005 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 6. 2005
ob 9. uri, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Ob-19850/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Obcina Bled, kontaktna oseba: Romana Staric,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-12-43, elektronska pošta: obcina@bled.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacijskega omrežja Ribno
– III. faza in obnova ter dograditev kanalizacije v zaledju Prešernove ceste na
Bledu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ribno pri Bledu in Bled
– zaledje Prešernove ceste.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Izvedba
fekalne in meteorne kanalizacije s tlačnim
vodom ter obnova obstoječega kanala ter
vzporedna obnova ostale komunalne infrastrukture.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila, konec
16. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT po
priloženem obrazcu bančne garancije v razpisni dokumentaciji z veljavnostjo 60 dni od
odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečnih situacij potrjenih s strani pooblaščene osebe naročnika v roku 60 dni od
datuma izstavitve situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2005
ob 12. uri, Občina Bled – 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: 8. 7. 2005.
Občina Bled
Št. 35000-0015/2005
Ob-19956/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Murska Sobota, kontaktna oseba: Jožica Viher, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/525-16-66, faks 02/525-16-15, elektronska
pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2005 JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
komunalna ureditev severne obrtno industrijske cone Murska Sobota – II. faza
1. del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
komunalne infrastrukture severne obrtno industrijske cone v Murski Soboti – II. faza 1.
del (ureditev ceste F2 in F2 desno, vodovod,
fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija
in nn elektrika).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v mesecu avgustu 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: oktober 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonom o izvajanju proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: podatki zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
2. ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. (če je posebno dovoljenje
potrebno);
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; Izjava ponudnika,

dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da poslovanja ne
vodi izredna uprava;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati;
6. ponudnik mora biti član organizacije
ali združenja izvajalcev storitev, ki so predmet javnega naročila, če je članstvo v taki
organizaciji ali združenju obvezno po predpisih države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1-6 so obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. Potrdila ne smejo biti starejša od 3
mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o ﬁnančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1;
2. izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti stroje
in opremo, ki jih bo uporabil pri izvajanju
del. V speciﬁkaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki: starost, količina ter
zmogljivost.
III.2.1.4. Drugi podatki:
Kadrovski pogoji:
1. ponudnik mora imeti delavce iz točke 2
do 4 spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje del
tega razpisa zaposlene najmanj eno leto;
2. ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlenega vsaj
enega odgovornega vodja del. Izobrazba
odgovornega vodje del mora biti najmanj 6
stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom
in vpisan v imenik inženirske zbornice. Imeti
mora najmanj 10-letne izkušnje pri podobnih
delih in to najmanj 5 let kot odgovorni vodja;
3. ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj 2
vodja del. Izobrazba vodje del mora biti najmanj 5 stopnje tehnične smeri. Imeti mora
najmanj 5 letne izkušnje pri podobnih delih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 60%,
2. reference 30%,
3. garancija 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35000-0015/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 8. 2005.
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Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 01280-0100011405 Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, s pripisom,
razpisna dokumentacija industrijska cona.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 8. 2005 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 27. 8. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
pravnih oseb s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2005
ob 12.30; Kardoševa 2, Murska Sobota –
sejna soba urada župana.
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: da.
VI.4) Dodatne informacije:
– navedene so v razpisni dokumentaciji;
– naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 7. 8. 2005 do 10. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
Mestna občina Murska Sobota

Storitve
Št. 40305/02-17/05

Ob-19473/05

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora, z dne 13. 5.
2005, Ob-12514/05, je na osnovi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 47/05, za Izdelavo strategije prostorskega razvoja Občine Kranjska
Gora in v skladu z določili 77. člena Zakona
o javnih naročilih – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 36/04), izdal odločitev
o zavrnitvi vseh ponudb. Naročnik bo javni
razpis ponovil.
Občina Kranjska Gora
Št. 4022-65/2004-64

Ob-19767/05

Popravek
V zvezi z javnim naročilom za izbiro izvajalca za ﬁzično in tehnično varovanje prostorov in zgradb MU MOL ter receptorske službe, št. 04/310048, objavljenim v Uradnem
listu RS, št. 6 z dne 21. 1. 2005, Ob-1421/05
in popravki objavljenimi v Ur. l. RS, št. 17-18
z dne 25. 2. 2005, št. 20-21/2005 dne 4. 3.
2005 in 47 z dne 13. 5. 2005 se spremeni:
Točka objave III.2.1.3.
Pogoj pod točko 3.8.10 Certiﬁkat po
sistemu za zagotavljanju kakovosti v
skladu s skupino standardov ISO 9001;
2000 za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila se črta iz razpisne dokumentacije.
Točka objave IV.3.3.

Št.

Rok za predložitev ponudb je 20. 7. 2005
do 9.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna
naročila, 1. nadstropje, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana.
Točka objave IV.3.7.2.
Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 2005
ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelka za ﬁnance, Službe za javna
naročila, 1. nadstropje, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Ob-19968/05
Popravek
Javno naročilo za izgradnjo javne in
komunalne infrastrukture v poslovno obrtni coni Škoﬂjica, območje VP 9/1 in VO
9/2, III a faza, Občine Škoﬂjica, objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005,
Ob-19148/05, pod rubriko Storitve, bi moralo biti objavljeno pod rubriko Gradnje.
Uredništvo
Ob-19650/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bloke, kontaktna oseba: Jožica Anzeljc,
Nova vas 4A, 1385 Nova vas, Slovenija, tel.
01/70-98-918, faks 01/70-98-840, elektronska pošta: obcin.bloke@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava managementa turistične destinacije Občine Bloke, okvirna vrednost ca.
15,000.000 SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Bloke.
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: 30 dni od oddaje naročila, začetek 1. 9. 2005, konec 30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira razpisana dela iz sredstev proračuna RS in sredstev občinskega proračuna
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi
predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je
ﬁksna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji, ki so navedeni v 42. členu
Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
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3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli postopek podoben navedenim postopkom v skladu 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 svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev z za izvedbo
naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
9. da nudi 30-dnevni plačilni rok;
10. da se zaveže izvesti storitve strokovno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.
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. 8. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinski na
podračun št. 01350-0100002737.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 8. 2005, do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2005
ob 10. uri, Občina Bloke, Nova vas 4a, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Stane Jakopin, tel. 01/70-98-922.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Občina Bloke
Ob-19652/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nepremičnine Celje d.o.o., kontaktna oseba: Janko Arnuš, Trg Celjskih
knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-51-00, faks 03/426-51-34, elektronska pošta: nepremicnine@celje.si, internetni
naslov: www.nepremicnine-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-0P/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje in popravila, zidarske, slikopleskarske, tlakarske, mizarske, vodovodne, elektroinstalacijske, kleparske
storitve, ogrevanje, čiščenje, odstranjevanje odplak in podobno, sanitarno urejanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
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:
– izpisek 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:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije;
– izjava o plačilnem pogoju in 3-letni dobavi storitev;
– izjava o zagotavljanju kontrole kakovosti.
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.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 40.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JROP julij 2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 8. 2005, cena:
10.000 SIT vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR naročnika št. 24300-9004305694, Krekova banka
d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 8. 2005, do
8. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 10. 9. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 25. 10. 2005.
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: 7. 7. 2005.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Ob-19653/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Dejan Sever, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok v šolskem
letu 2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prevozi šoloobveznih
otrok za potrebe OŠ Puconci in prevozi šoloobveznih otrok iz Občine Puconci v OŠ IV
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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5% vrednosti ponudbe,
ostale zahteve v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o oznakah in
opremi vozil, s katerimi se izvajajo prevozi v
cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s

katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 640-19/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 8. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na
račun Občine Puconci 01297-0100012124,
namen nakazila: RD – prevozi otrok.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 8. 2005, do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2005
ob 12. uri, Občina Puconci, Puconci 80 –
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Občina Puconci
Ob-19713/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, Slovenija, tel. 05/335-10-30, faks
05/335-10-39, elektronska pošta: obcina.
brda@guest.arnes.si, internetni naslov: obcina.brda@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje prevozov šolskih otrok s prebivališčem v Občini Brda za obdobje od
1. 9. 2005 do 23. 6. 2006, z možnostjo naročila nove storitve – ponovitev storitve v
skladu z 2. točko prvega odstavka 97. člena
Zakona o javnih naročilih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Brda.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 49.31.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: relacije
oziroma vasi s številom šolskih otrok so navedene v razpisni dokumentaciji.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: možnost naročila novih storitev v
skladu z 2. točko prvega odstavka 97. člena
ZJN največ za obdobje enega šolskega leta,
vendar ne smejo preteči več kot tri leta od
sklenitve prve pogodbe. Prevozi se izvajajo
v času pouka po šolskem koledarju.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– začetek: 1. 9. 2005,
– konec: 23. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini do
10% vrednosti javnega naročila. Višina garancije bo določena v razpisni dokumentaciji,
– bančna garancija ali denarni depozit v
višini do 10% od vrednosti pogodbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Višina
garancije bo določena v pogodbi, glede na
vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od prejema računa, skladno
s predpisi o izvrševanju proračuna, račun se
izda do 5. v mesecu za opravljene storitve v
preteklem mesecu.
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 (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 dokazati usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega naročila skladno z 42., 42.a, 45. in 46. členom
ZJN-1 in izpolniti tudi druge pogoje, ki so
določeni z razpisno dokumentacijo. Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje
za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih
navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen ter
izjavo, zahtevano v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja oziroma
izjava v skladu z razpisno dokumentacijo,
– izjava, da ponudnik ni dal zavajajočih
podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev
za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o poravnavi davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih
obveznosti v skladu s predpisi,
– družbe: BON 1,
– samostojni podjetniki: BON 1/SP,
– druga dokazila skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– licenca za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem
prometu,
– seznam razpoložljivih motornih vozil,
– drugi podatki in izjave skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakon o prevozih v cestnem prometu,
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo
skupine otrok,
– druga 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče brezplačno do 8. 8.
2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 8. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2005.
IV.3.7.1. Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pisno pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2005
ob 10.30 v prostorih sejne sobe Občine
Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Občina Brda
Ob-19720/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj,
kontaktna oseba: Aleš Žitnik, Kidričeva 49,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-10-342,
faks 04/20-10-341, elektronska pošta:
info@o-fp.kr.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje prehranskih storitev v šolski
kuhinji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe storitev: Osnovna šola
Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva 49, 4000
Kranj, in Podružnica Kokrica z vrtcem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca. 750
malic, ca. 250 kosil za otroke in ca. 40 kosil
za odrasle.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 9. 2005 in konec 31. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: da za
resnost ponudbe daje bančno garancijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: da
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zagotavlja 30-dnevni rok plačila in izstavlja
račune dvakrat mesečno.
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 v zadnjih 3 letih opravljal enake
storitve za enega ali več javnih zavodov s
področja vzgoje in izobraževanja,
– da predloži izjavo enega ali več poslovnih partnerjev o kvaliteti opravljanja storitev
kuhanja,
– da priložijo ponudbi predlog za sodobno organizacijo prehrane na šoli.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da imajo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (potreben je izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni
na dan vložitve vloge) oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije (potrdilo pristojnega
sodišča, ki ne sme biti starejše od 60 dni) ali
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe (zadošča potrdilo
o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad, ki pa tudi ne
sme biti starejše od 60 dni);
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (potrdilo sodišča
oziroma sodnika za prekrške);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (odločba
upravne enote).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi (potrdilo DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni);
– da je predložil obrazec BON-1 in BON-2
ali BON-3 ali podatke iz bilance stanja in bilance uspeha in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro ali transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2 ali BON-3). Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni;
– da zagotavlja 30-dnevni rok plačila in
izstavlja račune dvakrat mesečno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da bo zagotavljal izvajanje zahtevanih
storitev;
– da bo dostavljal obroke naročniku v
razdeljevalnico hrane;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti (HACCP);
– da ima reference s področja priprave
predšolske in osnovnošolske prehrane;
– da ima certiﬁkat ISO s področja priprave prehrane;
– da ponudi raznolikost ponudbe (jedilnikov).
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference s področja s področja priprave predšolske in osnovnošolske prehrane,
3. oddaljenost kuhinje, kjer se bo pripravljala hrana,
4. zaposleni najmanj trije živilski tehnologi,
5. raznolikost ponudbe (jedilnikov),
6. certiﬁkat ISO s področja priprave
prehrane.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun šole št.
01252-6030657670 pri UJP.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 8. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 8. 2005
ob 8. uri; Osnovna šola Franceta Prešerna
Kranj, Kidričeva 49, 4000 Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Ob-19728/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Župančičeva ul. 3, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-61-00, faks 01/369-62-19,
elektronska pošta: Mf.Razpisi@mf-rs.si,
internetni naslov: http://www.gov.si/mf/slov/
razpisi/razpisZKL01.htm.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, Cankarjeva cesta 18, I. nadstropje,
soba I-04, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-61-00, faks 01/369-62-19, elektronska pošta: Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisZKL01.htm.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za
ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 7 – računalniške storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: „ZKL01”.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje in nadgradnja aplikacije
ZKL – Upravljanje z javnim dolgom za
obdobje 24 mesecev.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije Ministrstva za
ﬁnance v Ljubljani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih
naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 72.32.20.00-4, dodatni predmeti:
72.25.00.00-2.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC-842.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– vzdrževanje aplikacije ZKL,
– nadgradnja aplikacije ZKL.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe, garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni rok
za opravljeno storitev je 30. dan po prejemu
računa izvajalca.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: izpisek iz sodne evidence o
registraciji ponudnika. Potrdilo ministrstva
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco. Potrdilo, da ni zoper
ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek. Izpisek in potrdila ne smejo biti
starejša več kot 90 dni od datuma javnega
odpiranja. Potrdilo davčnega urada, da
ponudnik nima neporavnanih davkov in
prispevkov v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ki ni starejše od 30 dni na
dan predložitve ponudbe. Izjava ponudnika
o nekaznovanosti. Dovoljenje za opravljanje
dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopija letnih računovodskih izkazov
za leto 2004. Mnenje pooblaščenega
revizorja, da ima ponudnik na dan do 15
dni pred oddajo ponudbe poravnane vse
zapadle obveznosti. Bonitetne informacije;
– dokazila o prometu in stanju na
transakcijskih računih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
seznam
najpomembnejših
podobnih storitev v zadnjih treh letih,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
vrednostmi in datumi izvedbe. Če so bili
kupci naročniki po tem zakonu, mora biti
dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda
in podpiše pristojni organ. Če kupci niso bili
naročniki po tem zakonu, potrdilo potrdijo
ti kupci. Navedba oseb ponudnika, ki bodo
vključene v izvedbo naročila, z izobrazbeno
in strokovno kvaliﬁkacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
433-01-8/2005/4.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2005 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 11. 2005 ali 90 dni od navedenega datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2005
ob 12.30; Ministrstvo za ﬁnance, Ljubljana,
Cankarjeva c. 18, sejna soba v visokem
pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-19753/05
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., kontaktni osebi: Vital Hribar,
Silvester Koren, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-60,
01/588-97-63, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si,
silvester.koren@energetika-lj.si, internetni
naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., soba 215, kontaktna oseba: Silvester Koren, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-63, faks 01/588-97-59, elektronska
pošta: silvester.koren@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti na
naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali osebno v vložišče Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: IA 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD-17/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: popravila in vzdrževanje službenih vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Verovškova 70, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 50.11.00.00; glavni besednjak, dodatni predmeti: 50.11.20.00, 50.11.80.00,
50.11.60.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: popravila in vzdrževanje okvirno 110 vozil za obdobje treh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT z veljavnostjo do 30. 10.
2005, bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 1,500.000
SIT, bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30 dni od datuma izdaje posameznega
računa. Izvajalec bo račune za opravljene
storitve izstavljal mesečno do 5 dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: Akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– redni izpisek iz obrtnega registra,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– 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, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni sposobnosti:
1. ponudnik mora imeti minimalni obseg
prihodkov v posameznem letu za leto 2003
in/ali 2004 v višini 50,000.000 SIT letno,
2. ponudnikov transakcijski račun ne sme
biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– koncesijska listina oziroma potrdilo o
statusu pooblaščenega serviserja za popravilo in vzdrževanje vozil;
– kadrovska struktura: najmanj 15 zaposlenih delavcev za nedoločen čas, od tega:
– 1 delavec s t.i. strokovno usposobljenostjo COTECH (KOTEH),
– najmanj 6 avtomehanikov,
– najmanj 4 avtokleparje ali avtoličarje;
– zagotavljanje nadomestnih vozil;
– odzivni čas za popravila in vzdrževanje
vozil je tri delovne dni, v nasprotnem primeru je potrebno brezplačno zagotoviti enakovredno nadomestno vozilo;
– zagotovitev intervencijskih popravil na
terenu in vleke vozil non-stop (24 ur);
– zagotavljanje priprave vozil za tehnični
pregled;
– zagotavljati celovite storitve vzdrževanja in popravil vozil, in sicer:
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– avtomehanične storitve,
– avtokaroserijske storitve,
– avtoličarske storitve,
– avtoelektrikarske storitve,
– avtotapetniške storitve,
– nakup in menjava (in uravnoteženje) avtomobilskih pnevmatik,
– pranje in notranje čiščenje vozil,
– preventivni tehnični pregledi,
– popravila udrtin brez klasičnega klepanja in ličanja (posledica toče in drugih
elementov),
– brezplačne cenitve in ogledi naročnikovih karamboliranih vozil (škode iz
kaska) pri ponudniku (v primeru popravila,
ki ga krije zavarovalnica, mora ponudnik
upoštevati urne postavke, ki jih postavi zavarovalnica),
– storitve vlečne službe;
– razpisane storitve morajo opravljati
strokovno usposobljeni delavci, ki morajo
pri svojem delu uporabljati specialna orodja,
katera predpisuje proizvajalec vozil;
– rok plačila 30 dni od datuma izdaje
računa;
– garancijski rok:
– za vgrajene rezervne dele in material enak garancijski rok, kot ga daje proizvajalec rezervnih delov,
– šest mesecev za dobro izvedbo del
(storitev);
– prevzem in oddaja vozil na lokaciji naročnika;
– potrjen vzorec pogodbe;
– podpisana izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cenik storitev – 55 točk,
2. popust na cene rezervnih delov in
vgrajenega materiala – 15 točk,
3. oddaljenost lokacije ponudnika od lokacije naročnika – 10 točk,
4. delovni čas delavnice – 10 točk,
5. popust na cene avtomobilskih pnevmatik – 5 točk,
6. zagotavljanje storitve »Renault minuta« – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VOD-17/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 600-17-05. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana vsak delovni dan med 7. in 13. uro.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2005
ob 11.30; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70 v Ljubljani.
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: javno naročilo
se oddaja za obdobje treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 01/05
Ob-19782/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
zavod Dom podiplomcev Ljubljana, kontaktna oseba: Goran Pavlič, tel. 01/580-56-02,
Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-56-02, faks 01/580-56-06, elektronska pošta: info@dpl.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Dom podiplomcev Ljubljana,
kontaktni osebi za dvig razpisne dokumentacije: Suzana Flegar, tel. 01/580-56-02
in Goran Pavlič, tel. 01/580-56-02, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-56-02, faks 01/580-56-06, elektronska pošta: info@dpl.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dom podiplomcev Ljubljana,
kontaktni osebi za dvig razpisne dokumentacije: Suzana Flegar, tel. 01/580-56-02
in Goran Pavlič, tel. 01/580-56-02, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-56-02, faks 01/580-56-06, elektronska pošta: info@dpl.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: preiskovalne in varovalne storitve – receptorska dela in ﬁzično varovanje
premoženja.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka javnega naročila:
04/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
receptorska dela in ﬁzično varovanje
premoženja v javnem zavodu »Dom podiplomcev Ljubljana«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javni zavod Dom podiplomcev Ljubljana, Gosarjeva 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: ocenjena vrednost naročila znaša 13,000.000
SIT za prvih 12 mesecev, to je predvidoma
od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006. Ocenjena
vrednost za preostali čas, to je predvidoma
od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007, je 13,400.000
SIT. DDV ni upoštevan.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvideni datum začetka izvajanja storitev je 1. 10. 2005, čas izvajanja
storitev pa je 2 leti, predvidoma do 30. 9.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeno ceno plačeval na transakcijski račun izvajalca v roku najmanj 30 dni od
dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt – pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki ni starejši od 90 dni od dneva
oddaje ponudbe
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
· fotokopija priglasitvenega lista za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki
ni starejši od 90 dni od dneva oddaje ponudbe,
· fotokopija obrtnega dovoljenja, če gre
za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti, ki ni starejši od 90 dni od dneva
oddaje ponudbe,
· fotokopija obrtnega dovoljenja, če gre
za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti, ki ni starejši od 90 dni od dneva
oddaje ponudbe,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
Dokazilo:
fotokopija potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki in obrtniki pa
predložijo fotokopijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri
izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice. Potrdilo ne sme biti starejše od 90 dni od
dneva oddaje ponudbe;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje – Kazenska evidenca, ki se nanaša na pravno osebo in
ki ni starejše od 90 dni od dneva oddaje
ponudbe;
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
Dokazilo:
originalno potrdilo, ki ga izda Davčna
uprava RS, Davčni urad, ne starejše od 30
dni od dneva oddaje ponudbe;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
Dovoljenje izda pristojni organ Upravne enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj, za opravljanje določene dejavnosti,
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje
tudi lastna izjava, skladno s 44. členom
ZJN-1-UPB1.
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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, da je ﬁnančno in
poslovno sposoben:
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, ne starejših od 90 dni od dneva
oddaje ponudbe ali fotokopija BON-1/P ne
starejšega od 90 dni od dneva oddaje ponudbe ali fotokopija BON 1 in izpisa banke
o stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON
2, ne starejšega od 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
Originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
Originalno potrdilo banke, pri kateri imajo
odprt bančni račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na bančnem računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– licenca za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja
Dokazilo:
fotokopija licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja in del, ki so
predmet razpisa.
– potrdilo o številu evidentiranih varnostnikov;
Dokazilo:
fotokopija potrdila Ministrstva za notranje
zadeve o številu evidentiranih varnostnikov,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe;
– garancije:
· bančna garancija za resnost ponudbe,
brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, v višini
5% od predvidene letne orientacijske vrednosti brez DDV (13,000.000 SIT), veljavna
do vključno datuma veljavnosti ponudbe,
· izjava banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu
z vzorcem bančne garancije za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti za prvih 12 mesecev
za opravljeno storitev, ki jo je izbrani izvajalec dolžan v roku, ki je določen v vzorcu pogodbe (oziroma pogodbi), predložiti
naročniku. Trajanje garancije je 60 dni po
preteku roka za dokončanje pogodbenih
del. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo storitve,
se mora temu ustrezno spremeniti tudi
garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da dokaže svojo sposobnost in
usposobljenost za izvedbo javnega naročila
Ponudnik dokazuje usposobljenost za
izvedbo javnega naročila in v ta namen obvezno prilaga naslednje potrjene dokumente
in izjave:
– obrazec s podatki o ponudniku (Razpisna dokumentacija, 3. poglavje, točka 1,
priloga 1),

– predračun s ponudbeno ceno in plačilnimi pogoji (Razpisna dokumentacija, 3.
poglavje, točka 2, priloga 2),
– krovno izjavo in izjavo, da soglaša z
vsemi pogoji razpisa (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 1, priloga 3),
– dokazilo o veljavni registraciji za opravljanje dejavnosti (Razpisna dokumentacija,
4. poglavje, točka 2, priloga 4),
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 3, priloga 5),
– dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
odločbe (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 4, priloga 6),
– dokazilo, 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 (Razpisna dokumentacija,
4. poglavje, točka 5, priloga 7),
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 6, priloga 8),
– dokazilo o ekonomski in ﬁnančni sposobnosti (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 7, priloga 9),
– licenco za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 8, priloga 10),
– potrdilo o številu evidentiranih varnostnikov (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje,
točka 9, priloga 11),
– bančna garancija za resnost ponudbe
(Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka
10, priloga 12),
– vzorec pogodbe, ki ga ponudnik izpolni, paraﬁra vsako stran posebej in podpiše
ter žigosa (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 11, priloga 13),
– izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 12, priloga
14),
– izjavo o veljavnosti ponudbe (Razpisna dokumentacija, 4. poglavje, točka 13,
priloga 15).
Kolikor ponudbi niso priloženi dokumenti,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba zavrne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Merila za izbiro ponudnika:
izločilni kriteriji:
– nepravočasno prispele ponudbe,
– neizpolnjevanje »posebnih pogojev, ki
jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže
svojo sposobnost in usposobljenost za izvedbo javnega naročila« v Oddelku III te
objave oziroma v 3. in 4. poglavju razpisne
dokumentacije.
Ocenjevalna merila za izbor najugodnejše ponudbe, način uporabe meril in njihove
uteži po posameznih pozicijah:
1. Plačilni pogoji
Minimalni plačilni rok je 30 dni od dneva
uradnega prejema računa. Največje možno
število točk je 5.
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30 dni od dneva uradnega
prejema računa

0 točk

od vključno 31 dni do vključno 45 dni od dneva uradnega prejema rač.

1 točka

od vključno 46 dni do vključno 60 dni od dneva uradnega prejema rač.

2 točki

od vključno 61 dni do vključno 75 dni od dneva uradnega prejema rač.

3 točke

od vključno 76 dni do vključno 89 dni od dneva uradnega prejema rač.

4 točke

90 dni od dneva uradnega
prejema rač.

5 točk

2. Certiﬁkat za sistem kakovosti ISO
9001/2000
Največje možno število točk je 10.
Certiﬁkat za sistem kakovosti
ISO 9001/2000

10 točk

Brez certiﬁkata za sistem kakovosti ISO 9001/2000

0 točk

3. Ponudbena cena
Največje možno število točk je 85.
Cena storitve se bo ocenjevala tako, da
bo ponudniku, ki ponuja najnižjo ceno za
izvedbo razpisanih del dodeljeno 85 točk,
ostalim ponudnikom z višjimi cenami od
najnižje pa število točk po sledeči formuli:
A = X/Y * 85
A ………. število točk za merilo cena
X ……….. najnižja ponudbena cena v
SIT
Y ……….. ponudbena cena za posameznega ponudnika v SIT.
Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže
najvišji rezultat. Največje možno število točk
je 100.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo (v tiskani obliki) se
lahko prevzame vsak delovni dan od 8. do
12. ure od dneva objave javnega razpisa do
dneva odpiranja ponudb.
Cena razpisne dokumentacije, ki jo je
mogoče pridobiti le v pisni obliki, je 2.400
SIT (DDV je vključen v ceni). Znesek se
nakaže na PEZR št. 01100-6030725937 s
pripisom »RD za varovanje«. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po
pošti. Ob prevzemu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije in potrdilo o davčnem
zavezancu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do dne 22. 8. 2005,
do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do dne 1. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 9. uri, na naslovu: Dom podiplomcev
Ljubljana, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana.

Št.

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: 11. 7. 2005.
Dom podiplomcev Ljubljana
št. 1714-05-430-136/2005/2 Ob-19784/05
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izdelavo
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo
objekta in rekonstrukcijo pripadajoče zunanje ureditve Policijske postaje Cerknica, št.
430-136/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo
objekta in rekonstrukcijo pripadajoče zunanje ureditve Policijske postaje Cerknica in pridobitev gradbenega dovoljenja z
vsemi soglasji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na lokaciji ponudnika in
na lokaciji naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa (vrsta, tehnične značilnosti in kakovost, količina ter opis storitve)
so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, 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 primopredaji
in obračunu.
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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 naročil
ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja, potrdilo o nekaznovanju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-136/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43013605, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, Ljubljana,
IBAN SI 56011006370171132, Swift Code
BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega
roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 8. 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: 18. 8. 2005
ob 11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: Schengenski izvedbeni načrt.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-19808/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad,
kontaktna oseba: Irena Ostrouška, direktorica, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-32-00, faks 01/234-32-19,
elektronska pošta: info@ﬁlm-sklad.si, internetni naslov: www.ﬁlm-sklad.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 26.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba festivala slovenskega ﬁlma:
zagotovitev in organizacija prostorskih
kapacitet, izdelava izvedbenega načrta,
izdelava ﬁnančnega načrta, promocijske
in tržne dejavnosti, vključno s pridobivanjem sponzorskih sredstev, izvedba
programa po navodilih direktorja festivala, koordinacija festivalskih projekcij
in ostalih s festivalom povezanih dogodkov ter gostov, zagotavljanje tehničnega
in festivalskega osebja in organizacija
dela po navodilih direktorja festivala ter
izdelava končnega poročila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: določena z izborom ponudnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba festivala slovenskega ﬁlma: zagotovitev
in organizacija prostorskih kapacitet, izdelava izvedbenega načrta, izdelava ﬁnančnega načrta, promocijske in tržne dejavnosti, vključno s pridobivanjem sponzorskih
sredstev, izvedba programa po navodilih
direktorja festivala, koordinacija festivalskih
projekcij in ostalih s festivalom povezanih
dogodkov ter gostov, zagotavljanje tehničnega in festivalskega osebja in organizacija
dela po navodilih direktorja festivala ter izdelava končnega poročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 7. 2005, konec
30. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije: bančna garancija za resnost ponudbe, garancija za kvaliteto in dobro izvedbo del v pogodbenem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni po opravljeni storitvi.
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: natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– vsi registrski listi iz sodnega registra
(dokazila ne smejo biti starejša od 60 dni od
datuma odpiranja ponudb) in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, če je bilo izdano v
skladu z zakonom (ZJN-1-UPB1);
– ponudnik mora dokumentu priložiti izjavo, da od izdaje dokumenta ni bilo sprememb;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS. Ponudnik mora dokumentu priložiti izjavo, da od izdaje dokumenta ni
bilo sprememb;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni
od datuma odpiranja ponudb;
– potrdilo, da ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za gospodarske družbe: obrazci
BON-1/P za zadnji ZR,
– za samostojne podjetnike in zavode:
podatki iz bilance uspeha in bilance stanja
za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi pristojni
DURS ter potrdilo banke, ki vodi ponudnikov
TRR, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 60
dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opremljenost prostorskih kapacitet za prikazovanje ﬁlmov z dolby licenco.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se dvigne s predložitvijo potrdila o
plačilu na račun naročnika odprtega pri UJP
št. 01100-6030960871.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 4 mesece 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: 16. 8. 2005
ob 12:15, Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-19809/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dolenjske Toplice, kontaktna oseba: Goran Udovč, Zdraviliški trg
8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel.
07/384-51-84, faks 07/384-51-90, elektronska pošta: obcina.dtoplice@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40305-0002/2005-01/03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje prevozov šoloobveznih otrok
na območju Občine Dolenjske Toplice v
šolskem letu 2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Dolenjske Toplice.
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 v skladu s
šolskim koledarjem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 800.000 SIT,
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS04/05.
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 ponud-
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nika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnemu sodišču
ali drugem organu;
– 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;
– 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 samostojne 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 oziroma drug
postopek, katerega posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON 1, BON 2;
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto;
– 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 pet let (vsaj 6 referenc);
– seznam zaposlenih in seznam proizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se prevaža skupine otrok,
Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem 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.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
40305-0002/2005-01/03.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

Št.

pridobiti ju je mogoče do: 3. 8. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun Občine Dolenjske Toplice št.
01357-0100015780.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2005, do 10. ure;
Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice, v zapečateni ovojnici s pripisom Ne odpiraj – ponudba za
šolske prevoze. Na hrbtni strani pa naslov
ponudnika..
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnikov ali osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2005
ob 11. uri, Dolenjske Toplice, sejna soba
Občine Dolenjske Toplice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Goran
Udovč, Občina Dolenjske Toplice, tel.
07/384-51-84.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Občina Dolenjske Toplice

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-19751/05
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: Srečko Trunkelj, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-80, faks 01/588-97-59, elektronska
pošta: srecko.trunkelj@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Silvester Koren,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-63, faks 01/588-97-59, elektronska
pošta: silvester.koren@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI-08/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja parnega kotla v TOŠ.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 62.
Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.12.30.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 150 dni od oddaje naročila; začetek 1. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, bančna
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% vrednosti opravljenih pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo plačal situacije v
roku najmanj 30 dni od datuma evidentiranega prejema situacije v vložišču Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– 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, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– skupni prihodki morajo v letih od 2000
do 2003 znašati v enem od navedenih let
najmanj 100,000.000 SIT;
– ponudnikov transakcijski račun ne sme
biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
mora izkazati pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– kopija veljavne zavarovalne pogodbe
in/ali police za leto 2005;
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– ponudnik mora sam brez upoštevanja
kadrov podizvajalcev imeti najmanj deset
zaposlenih za nedoločen čas. Od tega mora
ponudnik zagotoviti:
– enega delavca z visoko ali višjo
strokovno izobrazbo gradbene stroke, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO-1,
– enega delavca z visoko ali višjo
strokovno izobrazbo strojne stroke, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po
77. členu ZGO-1,
– enega delavca z visoko ali višjo
strokovno izobrazbo elektro stroke, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po
77. členu ZGO-1,
– tri delavce z veljavnim atestom za
elektrovarjenje po SIST EN 287,
– enega delavca z veljavnim atestom
za plamensko varjenje;
– reference – ponudnik mora izkazati izvedbo strojnoinstalacijskih del za najmanj tri
dobave in montaže kotla, z nazivno močjo
kotla minimalno 8 MW (ena dobava in montaža kotla pomeni eno referenco), v letih od
vključno 2000 in dalje;
– rok za začetek del je predvidoma najkasneje do 1. 9. 2005 in rok za dokončanje
del v največ 150 koledarskih dneh;
– predložitev terminskega plana;
– minimalno zahtevan splošni garancijski
rok za kakovost izvedenih del je 1 leto od
datuma začetka poskusnega obratovanja
objekta za celotna izvedena dela in opremo
in minimalno 3 leta za tlačni del kotla, kovinske konstrukcije, dimnik, zbiralnik, parovode, armaturo in gradbena dela;
– predložitev tehnične dokumentacije in
izpolnjevanje tehničnih zahtev;
– minimalni izkoristek parnega kotla z
utilizatorjem mora biti 94%;
– emisije škodljivih snovi v okolje morajo
biti najmanj enake ali manjše od predpisanih
z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav;
– konstrukcija napajalnega rezervoarja mora biti takšna, da bo vsebnost kisika
v napajalni vodi po izstopu iz napajalnega
rezervoarja največ 20 mg/l O2 pri doziranju
100% sveže demineralizirane vode v celotnem razponu – od 0% do 100% nazivne
obremenitve napajalnega rezervoarja;
– za vso vgrajeno opremo mora biti v
času garancijskega roka organiziran servis,
ki omogoča odpravo napake v 24 urah po
prejemu pisnega zahtevka s strani naročnika, vse dni v letu;
– potrjen vzorec pogodbe,
– potrjena izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št.
20-21 z dne 4. 3. 2005, Ob-5979/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena vrednost (75 točk),
2. splošni garancijski rok (10 točk),
3. garancijski rok za tlačni del kotla, kovinske konstrukcije, dimnik, zbiralnik, parovode, kondenzne vode, armaturo in gradbena dela (10 točk),
4. rok izvedbe 5 (točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI-08/05.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 8. 2005 do
9. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 500-08-05. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana vsak delovni dan med 7. in 13.
uro. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2005
ob 11.30; Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Gradnje
Ob-19804/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Aerodrom Portorož d.o.o., kontaktna oseba: Ljubo Milič, Sečovlje 19, 6333
Sečovlje, Slovenija, tel. 05/672-25-25,
faks 05/672-25-30, elektronska pošta:
ljubo.milic@portoroz-airport.si,
internetni
naslov: www.portoroz-airport.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, 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.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Boštjan Ferk, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, 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.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2005-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova svetlobno navigacijskih sistemov na manevrskih površinah in ploščadi letališča Portorož.

II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Aerodrom Portorož d.o.o.,
Sečovlje 19, 6333 Sečovlje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.230.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je zamenjava kabelskih povezav, dobava in montaža ločilnih
transformatorjev, robnih svetilk, priletnih
svetilk, svetilk osvetlitve ploščadi, svetilke
ovir in indikatorja smeri vetra.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 8. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali ustrezno zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od skupne
pogodbene cene;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice 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: plačilni
rok: 90% pogodbene vrednosti v roku 30
dni po izstavitvi posameznega računa – po
mesečnih situacijah, 10% pogodbene vrednosti v roku 30 dni po podpisu prevzemnega
zapisnika.
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 ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa uspešno izvedel
vsaj dva podobna posla (pri čemer se bodo
kot podobni posli upoštevali posli izvedbe
srednjenapetostnega (1 do 10 kV) omrežja (polaganje kablov ter izdelava kabelskih
spojk in končnikov), pri čemer je vrednost
posameznega posla z DDV bila enaka vsaj
polovici vrednosti ponudbe z DDV;
4. ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov (ponudnik mora imeti zaposlenih
najmanj 5 KV elektroinstalaterjev in enega
zaposlenega, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu
o graditvi objektov za odgovornega vodjo
del) in opreme (potrebna oprema merilnik
izolacijske opornosti do 50 M ohm oziroma
visokonapetostni tester do 10 kV) za izvedbo razpisanega posla;
5. stopnja ﬁnančne varnosti: ponudnik
mora izkazati, da je njegova realizacija v
preteklem letu znašala vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez DDV in da ponudnik v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih
obveznosti;
6. ponudnik ima poravnane davke in prispevke;
7. skladnost ponujenih del z zahtevami
iz speciﬁkacij, projekta in popisa del. Za
napake materialov v konstrukciji in izvedbi
gradbenih del daje izvajalec garancijo za
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dobo 10 let. Splošni garancijski rok 2 leti.
Garancijski rok za vgrajeno opremo, ki po
zakonu potrebuje garancijo, vsaj 12 mesecev (oziroma proizvajalčev rok garancije,
če je ta daljši);
8. za izvedbo predmetnih del bo izvajalec
imel na voljo največ 30 dni v katerih bo izvedena zapora letališča.
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:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazili za izpolnjevanje pogoja 5:
– razvidno iz obrazca A-4 Prijava,
– obrazec BON-1 ali BON-1/P ali
BON-2, iz katerega je razvidno zadnje bilančno stanje in, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel
blokiranih poslovnih računov in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Obrazec mora biti aktualen (izkazovati mora stanje tekočega ali
preteklega meseca);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: potrdilo pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima ponudnik svoj sedež,
da ima poravnane vse davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: reference so razvidne iz obrazca A-4 prijava in
potrjenih referenčnih potrdil s strani investitorja (naročnika);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz obrazca A-11 kapacitete;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7: ponudnik s podpisom ponudbe potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja; razvidno iz obrazcev A-7 predračun in A-10 speciﬁkacije
ter izpolnjenega popisa del;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8:
razvidno iz obrazca A-7 predračun.
III.2.1.4) Drugi podatki: zaključek del bo
predvidoma 31. 11. 2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 8. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila:
Ogled in dvig razpisne dokumentacije
je možen od prvega dne po objavi javnega naročila, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure po predhodni najavi na naslovu: Praetor
d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13a, 1000
Ljubljana.
Cena razpisne dokumentacije znaša
10.000 SIT. Dokumentacijo je mogoče dvigniti ali zahtevati posredovanje proti predložitvi potrdila o plačilu. Znesek se nakaže na račun Aerodrom Portorož d.o.o., št.
10100-0034633360, sklic 99.
Razpisna dokumentacija je brezplačno
na voljo na internetnem naslovu: http://www.
praetor.si v rubriki Javna naročila (razen
projektne dokumentacije).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2005, do
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12. ure, Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2005
ob 12.30, Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13A, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa pojasnila
in dodatne informacije v zvezi z razpisom
je mogoče dobiti na naslovu: http://www.
praetor.si, (v rubriki vprašanja in odgovori). Pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo
objavljena na istem naslovu. Naročnik bo
organiziral sestanek s ponudniki.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Aerodrom Portorož d.o.o.
Ob-19805/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Aerodrom Portorož d.o.o., kontaktna oseba: Ljubo Milič, Sečovlje 19, 6333
Sečovlje, Slovenija, tel. 05/672-25-25,
faks 05/672-25-30, elektronska pošta:
ljubo.milic@portoroz-airport.si,
internetni
naslov: www.portoroz-airport.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, 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.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Boštjan Ferk, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, 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.
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: 02/2005-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za obnovo maneverskih
površin in ploščadi.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Aerodrom Portorož d.o.o.,
Sečovlje 19, 6333 Sečovlje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 45.230.
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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: obsega lokalno sanacijo poškodovanih mest, izravnavo asfaltne površine, preplastitev ter gradbena dela za postavitev svetlobno navigacijske opreme;
– sklop 2: obsega izdelava tanko slojne
prevleke in horizontalne signalizacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 8. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali ustrezno zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT, (če ponudnik odda ponudbo za oba sklopa ostane višina bančne
garancije enaka);
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od skupne
pogodbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: 90% pogodbene vrednosti v roku 30
dni po izstavitvi posameznega računa – po
mesečnih situacijah, 10% pogodbene vrednosti v roku 30 dni po podpisu prevzemnega
zapisnika.
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 ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa uspešno izvedel
vsaj tri podobne posle (kot podobni posli za
sklop 1 se bodo upoštevali posli izgradnje
ali preplastitve asfaltnega vozišča na cestah
ali letališčih v skupni površini 50.000 m2 po
posameznem prijavljenem poslu), (kot podobni posli za sklop 2 se bodo upoštevali
posli izvedbe tenkoslojnih prevlek asfaltnega vozišča na cestah ali letališčih v skupni
površini 50.000 m2 po posameznem prijavljenem poslu) pri čemer je vrednost posameznega posla z DDV bila vsaj enaka
vrednosti ponudbe z DDV (ponudnik mora
predmeten pogoj izpolnjevati za vsak razpisan sklop ločeno);
4. za sklop 1 ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov:
– ponudnik mora zaposlovati vsaj deset
kvaliﬁciranih asfalterjev, ki so v zadnjih treh
letih izvajali podobna dela na cestah ali letališčih,
– ponudnik mora zaposlovati delovodjo,
ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj pri izvajanju zahtevnih asfaltskih del na cestah ali
letališčih;
Za sklop 1 ponudnik razpolaga z zadostnimi kapacitetami:
– ponudnik mora biti lastnik asfaltne
baze kapacitete 150 ton/uro v radiju 100 km
od letališča Portorož oziroma na razdalji, na
kateri transport asfaltne mešanice od baze
do mesta vgrajevanja ne traja več kot eno
uro in pol (če ponudnik v navedenem območju ni lastnik asfaltne baze mora za sodelovanju na predmetnem javnem razpisu
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predložiti pismo o nameri z lastnikom baze
v tem območju, da bo ponudniku zagotavljal
dobavo asfaltne mešanice v predvideni količini v času izvajanja del);
Za sklop 1 ponudnik razpolaga z naslednjo opremo za izvedbo razpisanega posla:
– ponudnik mora razpolagati (biti lastnik
ali imeti potrjen najem) z rezkalcem asfalta
širine 2 m s trakom za direktno natovarjanje
na kamion,
– ponudnik mora razpolagati (biti lastnik
ali imeti potrjen najem) z rezkalcem širine
od 0.6 do 1 m,
– ponudnik mora biti lastnik dveh strojev
za polaganje asfalta širine 8 m opremljenih
z elektroniko za ravno polaganje in ustreznega števila valjarjev,
– ponudnik mora biti lastnik brizgalnega
stroja za pobrizg z bitumensko emulzijo, ki
ima elektronsko kontrolo količine pobrizga;
Za sklop 2 ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov:
– ponudnik mora zagotoviti vsaj 5 delavcev z osebnimi referencami pri polaganju
tankoslojnih prevlek;
Za sklop 2 ponudnik razpolaga z zadostnimi kapacitetami:
– ponudnik mora predložiti dokazilo o
možnosti dobave (pismo o nameri) polimernega veziva in bazaltnega kamenega agregata ustrezne frakcije;
Za sklop 2 ponudnik razpolaga z naslednjo opremo za izvedbo razpisanega posla:- ponudnik mora razpolagati s kompletno
opremo za polaganje tankoslojnih prevlek
(brizgalni stroj za pobrizg veziva z elektronsko kontrolo količine pobrizga posipalec za
pesek min. širine 3 m z dozatorjem za enakomerno posipanje valjar na gumijastih kolesih teže od 8 do 10 ton rotacijsko krtačo
širine min. 2.5 m stroj za sesanje nevezanih
kamnitih zrn in prahu širine min. 2 m);
5. stopnja ﬁnančne varnosti: ponudnik
mora izkazati, da je njegova realizacija v
preteklem letu znašala vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez DDV in da ponudnik v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih
obveznosti;
6. ponudnik ima poravnane davke in prispevke;
7. skladnost ponujenih del z zahtevami
iz speciﬁkacij, projekta in popisa del. Za
napake materialov v konstrukciji in izvedbi
gradbenih del daje izvajalec garancijo za
dobo 10 let. Splošni garancijski rok 2 leti.
Garancijski rok za vgrajeno opremo, ki po
zakonu potrebuje garancijo, vsaj 12 mesecev (oziroma proizvajalčev rok garancije,
če je ta daljši);
8. za izvedbo predmetnih del za sklop
1 bo izvajalec imel na voljo največ 20 dni
v katerih bo izvedena zapora letališča, za
izvedbo predmetnih del za sklop 2 bo izvajalec imel na voljo največ 10 dni v katerih
bo izvedena zapora letališča (dela iz sklopa 2 se bodo izvajala po zaključku del za
sklop 1).
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:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Dokazili za izpolnjevanje pogoja 6:
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– razvidno iz obrazca A-Prijava,
– obrazec BON-1 ali BON-1/P ali
BON-2, iz katerega je razvidno zadnje bilančno stanje in, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel
blokiranih poslovnih računov in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Obrazec mora biti aktualen (izkazovati mora stanje tekočega ali
preteklega meseca);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: potrdilo pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima ponudnik svoj sedež,
da ima poravnane vse davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4: reference so razvidne iz obrazca A-4 prijava in
potrjenih referenčnih potrdil s strani investitorja (naročnika);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5:
razvidno iz obrazca A-11 kapacitete oziroma
predloženih pisem o nameri (predpogodb);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7: ponudnik s podpisom ponudbe potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja; razvidno iz obrazcev A-7 predračun in A-10 speciﬁkacije
ter izpolnjenega popisa del;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8:
razvidno iz obrazca A-7 predračun.
III.2.1.4) Drugi podatki: zaključek del bo
predvidoma 31. 11. 2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/2005-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 8. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila:
Ogled in dvig razpisne dokumentacije je
možen od prvega dne po objavi javnega naročila, vsak delovni dan od 9. do 12. ure po
predhodni najavi na zgoraj navedeni naslov,
na naslovu: Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana.
Cena razpisne dokumentacije znaša
10.000 SIT. Dokumentacijo je mogoče dvigniti ali zahtevati posredovanje proti predložitvi potrdila o plačilu. Znesek se nakaže na račun Aerodrom Portorož, d.o.o., št.
10100-0034633360, sklic 99.
Razpisna dokumentacija je brezplačno
na voljo na internetnem naslovu: http://www.
praetor.si v rubriki Javna naročila (razen
projektne dokumentacije).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2005, do
14. ure, Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 7. 2005
ob 14.30, Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13A, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

VI.4) Dodatne informacije: vsa pojasnila
in dodatne informacije v zvezi z razpisom
je mogoče dobiti na naslovu http://www.
praetor.si, (v rubriki Vprašanja in odgovori). Pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo
objavljena na istem naslovu. Naročnik bo
organiziral sestanek s ponudniki.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Aerodrom Portorož d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-19308/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Infrastruktura Bled d.o.o., kontaktna oseba: Mirko Ulčar, Rečiška cesta 2, 4260
Bled, Slovenija, tel. 04/57-80-534, faks
04/57-80-511, elektronska pošta: info@infrastruktura-bled.si, internetni naslov: www.
infrastruktura-bled.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/05-TI.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
naprave za poletno sankanje na smučišču Straža-Bled.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-01/05-TI: Brandauer Sommerrodelbahn Tunneltehnick
G.m.b.H, kontaktna oseba: Josef Brandauer, Schattau 64, 5442 Russbach, Avstrija,
tel. 062 42/540, faks 062 42/223014, elektronska pošta: ofﬁce@braso.at, internetni
naslov: www.braso.at.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 51,705.225 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/05-TI.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 10 z dne 4. 2. 2005,
Ob-2999/05.
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: 5. 7. 2005.
Infrastruktura Bled d.o.o.
Št. 431/05
Ob-19476/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba: Služba za javna naročila, Zaloška ce-
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sta 002, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup bergel.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,013.384 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. 1/05 – nakup bergel: Medprotect d.o.o., Celovška 43, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/423-22-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 7,228.993,33
SIT, najvišja ponudba: 8,520.866,67 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.
5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 8 z dne 28. 1. 2005,
Ob-2358/05.
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: 5. 7. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-19513/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
kontaktna oseba: Barbara Štukelj, Glinška
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-23-50, faks 01/425-98-23, elektronska pošta: barbara.stukelj@ess.gov.si, internetni naslov: www.ess.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: pisarniški material 2005-2008
– II. faza/1.
II.5) Kratek opis: stalna dobava pisarniškega materiala za potrebe Zavoda RS
za zaposlovanje v obdobju od 1. 7. 2005
do 30. 6. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 114,200.000 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. 961-2/05: DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
26,419.275,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-2/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 31 z dne 25. 3. 2005,
Ob-8118/05.
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: 5. 7. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-19521/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +3861/475-21-96,
faks +3861/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum. ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.11.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-064/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup tehnološke računalniške opreme za obdelavo zvoka
in slike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
16,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-064/2004-E-ODP/B
sklop D: Anni d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Remec, Motnica 7A, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/580-08-14, faks 01/580-08-02, elektronska pošta: Ales.remec@anni.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 781.056
SIT, najvišja ponudba: 941.280 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
RTV-064/2004-E-ODP/B - sklop C: Mlacom
d.o.o, kontaktna oseba: Gregor Cifer, Drenikova 36, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/500-87-75, faks 01/500-87-77, elektronska pošta: Gregor.cifer@mlacom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 811.339,20
SIT, najvišja ponudba: 910.358,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-064/2004-E-ODP/B
sklop B, E: Select Technology d.o.o.,kontaktna oseba: Valter Foški, Dunajska 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-92-44, elektronska pošta: Valter.foski@select-tech.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 7,128.420
SIT, najvišja ponudba: 9,014.127,36 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-064/2004-E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 25.
4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 30-31 z dne 25. 3.
2005, Ob-8205/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-19522/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba:
Neža Planinšič, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 478-85-64, faks 478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.25.20.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet: 30.21.61.00 -6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMPK-9/2002-3.
II.5) Kratek opis: nabava pametnih kartic, čitalcev in njihovo vzdrževanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 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. OMPK-9/2002-3:
Crea storitve in svetovanje d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Roman Puhek, Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-66-81, faks 01/518-66-82, elektronska pošta: info@crea.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,319.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 11.
3. 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.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
6. 7. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-19523/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +3861/475-21-96,
faks +3861/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni predmeti: 34.11.00.00-1,
34.11.10.00-8, 34.11.20.00-5, 34.11.30.00-2,
34.11.31.00-3.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-004/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup vozil po sklopih (sklop A: osebni avtomobili manjši 3
vrata; sklop B osebni avtomobili manjši
5 vrat; sklop D osebni – enoprostorec;
sklop E osebni – enoprostorec - drsna
vrata; sklop F kombi 4X4, sklop G kombi - furgon 4X4; sklop J terensko vozilo
4X4 večje).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
RTV-008/2005-E-ODP/B-sklopE:CitroënSlovenija d.o.o., kontaktna oseba: Corrado Alessio,
Ulica 15. maja 18, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/668-12-22, faks 05/668-12-15, elektronska pošta: Corrado.alessio@citroen.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba: 11,068.600,80
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
RTV-008/2005-E-ODP/B-sklop J: Avtocenter
Lovše d.o.o., kontaktna oseba: Zoran Sodnik, Jarška cesta 11, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/729-90-00, faks 01/729-90-19,
elektronska pošta: uprava@aclovse.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba: 8,043.300
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
RTV-008/2005-E-ODP/B-sklop G: AC-Intercar d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Miodragovič, Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-35-72, faks 01/588-35-70, elektronska
pošta: Dusan.miodragovic@ac-intercar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba: 9,960.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
RTV-008/2005-E-ODP/B-sklopa D,F: Porsche Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Corrado
Alessio, Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-51-36, faks 01/582-51-04,
elektronska pošta: Peter.vercic@porsche.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba: 24,935.304,60
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
RTV-008/2005-E-ODP/B-sklop E: Avtohiša
Real d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Kastelic, Vodovodna c. 93, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-13-23, faks 01/589-13-91,
elektronska pošta: Dusan.kastelic@a-1.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba: 4,543.460
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-004/2005-E-ODP/B.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 24.
5. 2005.
vi.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23-24 z dne 11. 3.
2005, Ob-6732/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-19524/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +3861/475-21-96,
faks +3861/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.22.40.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-017/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup TV pretvornikov za oddajanje televizijskih programov
in pripadajoče opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
45.000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena: 90 točk,
– dostost do podsklopov: 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-017/2005-E-ODP/B:
Elti d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Copot,
Panonska 23, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 041/343-640, elektronska pošta:
Dani.copot@elti.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba: 35,392.320
SIT, najvišja ponudba: 37,257.638,40 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-017/2005-E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 1.
6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 3.
2005, Ob-7394/05.
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: 5. 7. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 442/05
Ob-19712/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup termodezinektorja za pomivanje inštrumentov in pripomočkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena:
1. najnižja končna ponudbena vrednost:
100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 22/2005 – nakup
termodezinektorja za pomivanje inštrumentov in pripomočkov: Belimed d.o.o., Kosovelova cesta 2, 1290 Grosuplje, Slovenija, faks 01/786-60-11, internetni naslov:
info@belimed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 10,577.600
SIT; 12,693.120 SIT; najnižja ponudba:
12,693.120 SIT z DDV, najvišja ponudba:
14,352.000 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.3) Datum oddaje javnega naročila: 7.
6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS št. 34 z dne 1. 4. 2005,
Ob-8885/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 1714-04-403-69/2005-7 Ob-19716/05
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.34.42.10-1, glavni predmet, dopolnilni
besednjak: E166-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za dobavo baznih postaj tetra in dispečerske opreme, št.
403-69/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega
naročila je dobava in testiranje baznih
postaj tetra in dispečerske opreme ter
izvedba tehničnega šolanja. Predmet javnega naročila zajema spodaj navedeno opremo:
1. tetra bazna postaja z 2 baznima radijema (8 TDMA komunikacijskih kanalov) z
napajalnim sistemom – 6 kosov,
2. tetra bazna postaja z 1 baznim radijem
(4 TDMA komunikacijskih kanalov) z napajalnim sistemom – 8 kosov,
3. WDS dispečer – 9 kosov,
4. LDS dispečer – 6 kosov,
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5. CRS (control room server) za
dispečersko opremo – 2 kosa,
6. vmesniški sistem za dispečersko opremo – 1 komplet.
Podrobne tehnične zahteve in druge
zahteve naročnika so bile podane v dokumentaciji predmetnega javnega naročila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 329,166.667 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,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 403-69/2005:
Sinfonika d.o.o., kontaktna oseba: Roman Pavlovič, Motnica 7, 1236 Trzin,
Slovenija, tel. +386/1/588-72-22, faks
+386/1/588-72-48,
elektronska
pošta:
roman.pavlovic@sinfonika.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 1,801.864,57 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-69/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: Schengenski
izvedbeni načrt; PSF0517.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo je bilo
oddano edinemu ponudniku, upoštevajoč
izpolnjen pogoj iz dokumentacije javnega
naročila, in sicer da ponudba izpolnjuje vse
pogoje predmetnega javnega naročila ter
po sprejemljivi ceni, doseženi na predhodno
izvedenih pogajanjih s ponudnikom.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-19739/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: dr. Alenka Kraigher, Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-14-00,
faks 01/244-14-47.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 400-037-101/04.
II.5) Kratek opis: dobava zdravila za
izvajanje imunoproﬁlakse in kemoproﬁlakse proti davica – tetanus – oslovski
kašelj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 277,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
GlaxoSmithKline SA, kontaktna oseba: David Lechleiter, Rue l¨Institut 89, 1000 Rixensart, Belgija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,55 EUR na
odmerek.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 400-037-101/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 28.
6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-28200/04 z dne 22. 10. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-19740/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna oseba: dr. Alenka Kraigher, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/244-14-00, faks 01/244-14-47, internetni
naslov: www.gov.si/ivz.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 400-037-30/05 z dne 2. 3.
2005.
II.5) Kratek opis: nabava zdravila proti
hepatitisu A in B.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 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.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
GlaxoSmithKline Biologicals SA, kontaktna
oseba: David Lechleiter, Rue de l¨Institut 89,
1330 Rixensart, Belgija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31 EUR; najnižja
ponudba: 31 EUR.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 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: 8. 7. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-19780/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Lan Vošnjak, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta:
aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-4/2005-B-LV.
II.5) Kratek opis: dobava zdravil za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje enega leta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): dobava zdravil za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje enega leta v
ocenjeni vrednosti 240,000.000 SIT letno.
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-O-4/2005-B-LV: Salus
Ljubljana d.d., Mašera Spasičeva 10, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-O-4/2005-B-LV:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-O-4/2005-B-LV: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-O-4/2005-B-LV: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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-O-4/2005-B-LV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11009/05 z dne 22. 4. 2005.
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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. 7. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-19810/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba: Mravlje Januša, univ. dipl.
ekon., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-53-102,
faks 03/56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-trbovlje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03/05 B.
II.5) Kratek opis: dobava plinskega olja
D2 in zelenega bencina 95.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja ponudbena cena – 55 točk,
– plačilni pogoji – 45 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 03/05 B: Petrol
d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Aljoša
Zupančič, Dunajska c.50, 1527 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-42-34, elektronska
pošta: info@petrol.si, internetni naslov:
www.petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,095.837,50 SIT;
najnižja ponudba: 18,095.837,50 SIT, najvišja ponudba: 18,095.837,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/05 B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS št. 45 z dne 6. 5. 2005,
Ob-12101/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2005.
Komunala Trbovlje d.o.o.
Ob-19827/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, kontaktna oseba: Nataša Pogačnik, Kopališka
ulica 10, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/53-25-720, faks 04/53-25-730, elektronska pošta: vvz.radovljica@s5.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.5) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki, trdi in poltrdi siri, meso in mesni izdelki, ribe zamrznjene, perutnina in perutninski izdelki, zamrznjeno sadje, zelenjava, ostali zamrznjeni izdelki, kruh, pecivo, jajca, mlevski izdelki, jušne zakuhe in
testenine, sveže sadje in zelenjava, sadni
sirupi in sokovi, konzervirana živila, čaji,
osnovna živila in dodatki jedem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,400.000 SIT za eno leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 50 točk,
– celovitost ponudbe v skupini – 20
točk,
– boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 10 točk,
– dodatne ugodnosti – 10 točk,
– reference – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop št. 1: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,470.854,80
SIT, najvišja ponudba 4,963.497,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop št. 2: trdi in poltrdi siri: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 812.252,70
SIT, najvišja ponudba 820.683,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 3: meso in mesni izdelki: Mesarija
Mlinarič, d.o.o., Železniška ulica 1, 4248
Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 8,630.980
SIT, najvišja ponudba 8,703.712,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 4: ribe zamrznjene: Pik As Tržič,
d.o.o., Brezje pri Tržiču 41/a, 4290 Tržič,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 488.250 SIT,
najvišja ponudba 674.870 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 5: perutnina in perutninski izdelki: Mesarija Gregorc, Franc Gregorc s.p.,
Golniška cesta 102, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 3,180.861,50
SIT, najvišja ponudba 4,783.900 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 6: zamrznjeno sadje, zelenjava: Pik
As Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41/a, 4290
Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 362.025 SIT,
najvišja ponudba 473.696,77 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 7: ostali zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442,
Škoﬂjica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,690.278,84 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 8: kruh: Žito Gorenjka, d.d., Rožna
dolina 8, 4248 Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
2,013.205 SIT, najvišja ponudba 2,247.270
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop št. 9: pecivo: Mlinotest, živilska
industrija, d.d., p.p. 92, 4220 Škofja Loka,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
1,691.550 SIT, najvišja ponudba 1,947.005
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 10: jajca: Pik As Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41/a, 4290 Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 429.269,40
SIT, najvišja ponudba 562.138,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 11: mlevski izdelki: ERA-SV d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 476.230,66
SIT, najvišja ponudba 652.007 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 12: jušne zakuhe in testenine: Mlinotest, živilska industrija, d.d., p.p. 92, 4220
Škofja Loka, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 356.350 SIT,
najvišja ponudba 493.824,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 13: sveže sadje in zelenjava: Sipic,
d.o.o., 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): najnižja ponudba 5,002.609,50
SIT, najvišja ponudba 8,059.499,45 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 14: sirupi in sadni sokovi: Nektar
& Natura, d.o.o., Kamniška cesta 24, Zg.
Jarše, 1235 Radomlje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 753.008,57
SIT, najvišja ponudba 932.400,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop št. 15: konzervirana živila: Pik As
Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41/a, 4290
Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,721.680,18
SIT, najvišja ponudba 1,987.332,82 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 16: čaji: Droga, d.d., Industrijska
cesta 21, 6310 Izola, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 882.526,10
SIT, najvišja ponudba 1,052.460,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 17: dodatki jedem: ERA-SV d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,429.876,81
SIT, najvišja ponudba 4,782.715,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
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. 7. 2005.
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica

Št.

Ob-19836/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo, kontaktna
oseba: Stanko Brumen, Prvomajska 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-100,
faks 02/45-00-227, elektronska pošta:
marjana.predan@zzv-mb.si, internetni naslov: http://www.zzv-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava, vgradnja in
priklop tehnološke laboratorijske opreme ter pohištvene opreme za nadomestni
objekt v Mariboru, Prvomajska 1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti postopek, v
nadaljevanju pa s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: na razpis po
odprtem postopku sta prispeli dve ponudbi,
ena nepravilna, nesprejemljiva in neprimerna, druga pa zaradi visoke cene nesprejemljiva. Postopek s pogajanji brez predhodne najave se je vršil v skladu s 1. točko
tretjega odstavka 20. člena Zakona o javnih
naročilih.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference ponudnika,
3. delež lastne opreme,
4. garancijska doba,
5. reference odgovornega vodje naloge.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6000/05: MTI Pavlič d.o.o.,
kontaktna oseba: Miha Pavlič, Kočevarjeva ul. 2, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/33-71-570, faks 07/33-80-080, elektronska pošta: miha.pavlič@mti-pavlic.si, internetni naslov: www.mti-pavlic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena:
200,519.897,50 SIT; najnižja ponudba: cena ni določljiva, najvišja ponudba:
207,792.639,77 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 38 z dne 5. 4. 2005,
Ob-10306/05; tudi v Uradnem glasilu EU:
2005/S 72-069496 z dne 15. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo
Št. 404-08-23/2005-35
Ob-19962/05
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 obrambo RS, kontaktna oseba:
Sonja Jekovec, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.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 25/2005-ODP, nakup zaščitnih mask.
II.5) Kratek opis: nakup zaščitnih mask
za odrasle in ﬁltrov za zaščitne maske.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 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. MORS 25/2005-ODP – nakup zaščitnih mask: Arex d.o.o., kontaktna
oseba: Vesna Vesel, Trubarjeva 7, 8310
Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-34-50,
faks 07/393-34-51, elektronska pošta: info@arex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 13,305.180,50 SIT, sklenjene dne 5. 7.
2005.
Edina pravilna ponudba.
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:
404-08-23/2005-35.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 20-21 z dne 4. 3. 2005,
Ob-6128/05; popravek Ur. l. RS, št. 33-34 z
dne 1. 4. 2005, Ob-8928/05.
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. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-19979/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP Komunala Izola, kontaktna oseba: Drago Turk,
Industrijska c. 8, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/663-49-50, faks 05/663-49-49, elektronska pošta: drago.turk@komunala-izola.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2005.
II.5) Kratek opis: nabava delovnega vozila za odvoz odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– plačilne pogoje,
– dobavni rok,
– moč motorja,
– koristna nosilnost,
– dosežen navor.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2005: AC-Intercar, kontaktna oseba: Aleš Golja, Bragova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 05/663-12-00, faks
05/663-12-10, elektronska pošta: ales.golja@avtocommerceavto.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,900.000 SIT;
najnižja ponudba: 15,550.000 SIT, najvišja
ponudba: 17,980.000 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14773/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
JP Komunala Izola d.o.o.

Gradnje
Ob-19475/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.
mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška,
elektro instalacijska in strojno instalacijska dela na objektu Pošte in Telekoma v
Ajdovščini.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 165,090.000 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. 10/G: MARC gradbeno
podjetje d.o.o., Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-44-350, faks
05/36-44-356.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 271,657.038 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3642/05 z dne 11. 2. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2005.
Pošta Slovenije, d. o. o.
Ob-19477/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mislinja, kontaktna oseba: Pogorevc
Drago, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, tel. 02/88-57-346, faks 02/88-57-340,
elektronska pošta: obcina@mislinja.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: posodobitev odsekov cest
v letu 2005.
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II.5) Kratek opis: posodobitev cest
(gradbena in asfalterska dela) v letu
2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 81,670.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– razpisna merila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št: sklop A in sklop B:
Gradnje, IGEM Slovenj Gradec, d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Kutin, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/88-39-630, faks 02/88-31-604, elektronska pošta: Info@gradnje.igem.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: sklop A+B
60,164.053 SIT; najnižja ponudba sklop
A+B: 60,164.053 SIT, najvišja ponudba
sklop A+B: 84,660.566 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. sklop C: Cestno podjetje Maribor d. d., kontaktna oseba: Dušan Slapnik, univ. dipl. inž., Iztokova ul. 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/429-335-00, faks 02/420-30-44, elektronska pošta: dusan. slapnik@cp-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop C 10,957.868
SIT; najnižja ponudba sklop C: 10,957.868
SIT, najvišja ponudba sklop C: 12,754.514
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11548/05 z dne 29. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2005.
Občina Mislinja
Ob-19514/05
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. 02/564-38-38,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta:
tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni naslov: www.gor-radgona.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: 34404-4/2003.
II.5) Kratek opis: modernizacija ceste
Delavska pot.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancija za izvedena dela.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 34404-4/2003: Cestno
podjetje Ljubljana, kontaktna oseba: Bojan
Hočevar, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-14-44, faks 01/437-30-52,
elektronska pošta: info@cp-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 56,400.780,68 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: 60
dni, delež 22%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34404-4/2003.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 30 z dne 25. 3. 2005,
Ob-8119/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
Občina Gornja Radgona
Ob-19515/05
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. 02/564-38-38,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta:
tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni naslov: www.gor-radgona.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: 35101-10/2004.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in prenova objekta Špital.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancija za izvedena dela.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 35101-10/2004:
Gradbeništvo Milan Pintarič s.p., kontaktna
oseba: Milan Pintarič, Spodnja Ščavnica
32, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel.
02/564-88-88, faks 02/564-88-86, elektronska pošta: gradbenistvo.pintaric@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 118,004.577,55 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35101-10/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11902/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
Občina Gornja Radgona
Ob-19516/05
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) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvajanje asfaltarskih
in drugih gradbenih del na občinskih cestah v letu 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2005-o: CGP Novo mesto, d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto,
Slovenija, tel. 07/39-42-700.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 99,909.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13780/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2005.
Občina Trebnje
Št. 404-08-64/2005-24
Ob-19717/05
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: Ciril Pangršič, tel.
01/471-21-12, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-21-12, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-807/05-ODP.
II.5) Kratek opis: investicijsko vzdrževalna dela na strehah nastanitvenih objektov, upravnih objektov in tehničnih
delavnic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,667.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-
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tev: javno naročilo št. MORS-807/05-ODP
za 1. in 2. sklop: SPL d.d., kontaktna oseba: Franc Props, Frankopanska 18a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-68-61, faks
01/231-11-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe za 1. in
2. sklop je 24,811.890,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-807/05-ODP
za 3. sklop: Lipa z.o.o., kontaktna oseba:
Saša Horvat, Kraigherjeva ul. 19b, 2230
Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel.
02/729-15-60, faks 02/729-15-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe za 3. sklop
je 12,492.470 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-807/05-ODP
za 4., 5. in 6. sklop: Vegelj Inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Branko Vegelj, Spodnja
Pohanca 17, 8253 Artiče, Slovenija, tel.
07/477-85-01, faks 07/477-85-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe za 4., 5. in
6. sklop je 21,229.358 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 20.
5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10131/05 z dne 15. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-61/2005-22
Ob-19718/05
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: Ciril Pangršič, tel.
01/471-21-12, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-21-12, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-804/05-ODP.
II.5) Kratek opis: investicijsko vzdrževalna dela v sanitarijah vojašnic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,667.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-804/05-ODP: Pil
2 Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Romina Lavrič, Brezje 1, 1290 Grosuplje, tel.
01/515-27-60, faks 01/515-27-65.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
52,789.552,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedete vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 16.
5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8735/05 z dne 1. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-19959/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Ivan
Mihovec, Oddelek za družbene javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/237-31-22, faks 04/237-31-67, elektronska pošta: Ivan.Mihove@Kranj.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: P-2-15/05-47/05.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca gradbenih, obrtniških, elektro- in strojno-inštalacijskih del pri nadzidavi osnovne
šole Simon Jenko v Kranju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77, 000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena:
– ponudbena cena 80%,
– reference 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. P-2-15/2005-47/05:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Ivan
Mihovec, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-22, faks 04/237-31-67,
elektronska pošta: Ivan.Mihovec@Kranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala z DDV: cena 98,457.071,90 SIT; najnižja
ponudba: 98,457.071,90 SIT, najvišja ponudba: 127,893.953 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. P-2-15/2005-47/05:
Gradbinec Gip, gradbeništvo, d.o.o., kontaktna oseba: Zmago Geršak, dipl. ekon.,
Nazorjeva 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/271-10-00, faks 04/271-10-15, elektronska pošta: Info@gradbinec-gip.si.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
35101-0111/2005-47/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 47 z dne 13. 5. 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: 7. 7. 2005.
Mestna občina Kranj
Ob-19965/05
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:
Nada Vačun, tajnica občinske uprave, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija
tel. 02/870-48-10, faks 02/870-48-21, elektronska pošta: obcina@crna.si, internetni
naslov: http://www.crna.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: na cesti Helena–Mitnek se bodo izvrševala obnovitveno
vzdrževalna dela z zaključnim asfaltiranim delom v dolžini 1.234 km.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,615.475 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 490-04-03/05: GM in
GD Marjan Slemenšek s.p., kontaktna oseba: Marjan Slemenšek, direktor, Lampreče
7, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, tel.
02/821-63-00, faks 02/822-33-88, elektronska pošta: marjan.slemensek@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 52,495.190 SIT.
Najnižja ponudba: 52.495.190 SIT, najvišja ponudba: 53,719.744,77 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 6.
6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11555/05 z dne 29. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Občina Črna na Koroškem

Storitve
Ob-19512/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vipava, kontaktna oseba: Jože Papež,
Glavni trg 15, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/364-34-14, faks 05/364-34-12, elektronska pošta: obcina.vipava@siol.net, internetni naslov: http://www.vipava.si.
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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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01503-12/2005-1.
II.5) Kratek opis: grad Lanthieri Vipava
prenova in obnova projekti PGD.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference,
– najnižja cena,
– rok plačila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01503-12/2005-1: Castrum
d.o.o., kontaktna oseba: Milivoj Bratina, Cesta 5. maja 5, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/364-44-40, faks 05/364-44-42, elektronska pošta: castrum@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,952.049 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:
30. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 123 z dne 6. 5. 2005,
Ob-12396/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2005.
Občina Vipava
Št. 404-08-20/2002-434
Ob-19709/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-27/2002/41-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje knjižice Reševalec iz vode.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena.
Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno prejme
5 točk, ostali procentualno v odvisnosti od
najugodnejšega manj kot 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-27/2002/41-II.
faza OMP: Birograﬁka Bori d.o.o., kontaktna
oseba: Davorin Mikuž, dipl. ing. graf. teh.,
Linhartova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-04-10, faks 01/232-66-95, elektronska pošta: info@birograﬁkabori.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 79.800 SIT brez DDV.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-20/2002-434.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-57/2005-6
Ob-19731/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Jože Mokorel, 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, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: MORS 69/2005-PSP – vzdrževanje programske opreme ARC INFO in
ERDAS IMAGINE v letih 2005 in 2006.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje programske opreme ARC INFO in ERDAS IMAGINE v letih 2005 in 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 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,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 69/2005-PSP: Gisdata d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Dragar,
Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-39-00, faks 01/520-39-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,638.448 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 404-08-7/2005-9
Ob-19734/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Jože Mokorel, 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, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 6/2005-PSP – vzdrževanje programske opreme Oracle v letih
2005 in 2006.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje programske opreme Oracle v letih 2005 in 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 56,000.000 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,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 6/2005-PSP:
Oracle Software d.o.o., kontaktna oseba:
Andreja Močnik, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-888-68, faks
01/58-888-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46,579.438,31 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 2. 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: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-19737/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Aleš Brecelj, dr. vet.
med., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00/386(0)1/300-13-00, faks
00/386(0)1/300-13-56, elektronska pošta:
vurs@gov.si, internetni naslov: http://www.
gov.si/vurs/razpisi.php.
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.

Št.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vakcinacija lisic – 2/2005.
II.5) Kratek opis: dodatne storitve v okviru akcije cepljenja lisic proti steklini na
območju Republike Slovenije v pomladanskem času v letu 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4/2005: Iris mednarodna trgovina d.o.o., kontaktni osebi: Saša Jesenovec Ljubojević, Emil Mlinarič, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00/386(0)1/200-66-88, faks
00/386(0)1/200-66-60, elektronska pošta:
sasa.jesenovec@iris.si, internetni naslov:
http://iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,950.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Veterinarska uprava RS
Št. 110-1/05
Ob-19771/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za Avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.22.00-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.4) OZNAKA javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00167.
II.5) Kratek opis: izdelava PGD, PZI in
PZR za AC Lenart–Beltinci; pododsek
Spodnja Senarska–Cogetinci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 480,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
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predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. BPI-Biro za projektiranje in inženiring d.o.o., kontaktna oseba:
Boris Stergar, univ. dipl. inž. grad., Mlinska
ulica 32, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 426,584.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00585.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 24.
5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-19772/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za Avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00047.
II.5) Kratek opis: izdelava idejnega projekta za AC Koseze–Kozarje (razširitev v
šestpasovnico).
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: PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,717.056 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00047.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 17-18/05 z dne 25. 2.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-19773/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za Avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00353.
II.5) Kratek opis: izdelava gradbeno-tehničnega dela primerjalne študije
variant na odseku Koper–Dragonja in izdelava končnega elaborata s predlogom
najprimernejše variante.
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:
Investbiro Koper d.d., Trg Brolo 12, 6000
Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,404.720 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00353.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 31.
5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 141/05 z dne 30. 12.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-19774/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za Avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00445.
II.5) Kratek opis: primerjalna študija variant HC Koper-Dragonja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 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:
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PS Prostor d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje
30, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,490.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00445.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15-16/05 z dne 18. 2.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-19783/05
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, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 7/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: pranje, kemično
čiščenje in drobna popravila opreme,
čiščenje lamelnih zaves in jogi vzmetnic
ter posteljnih vzglavnikov, in sicer v
naslednjih sklopih:
A) pranje, kemično čiščenje in drobna
popravila opreme po skupinah lokacij:
1. Bohinjska Bela, Pokljuka, Kranj, Brnik,
Stari vrh, Bled, Poljče;
2. Šentvid, Ljubljana, Ig, Vrhnika;
3. Pivka, Postojna, Vipava, Ajševica,
Bovec;
4. Ankaran, Debeli rtič;
5. Cerklje, Novo mesto, Brežice;
6. Celje, Logarska dolina;
7. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska
Sobota;
B) čiščenje lamelnih zaves vse lokacije
MORS po Sloveniji;
C) čiščenje jogi vzmetnic in posteljnih
vzglavnikov vse lokacije MORS po
Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
Okvirna vrednost za obdobje 24
mesecev:
A) sklop: ca. 358,333.333 SIT,
B) sklop: ca. 4,166.666 SIT,
C) sklop: ca. 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 7/2005-ODP –
sklop A) pranje, kemično čiščenje in drobna

popravila opreme, skupina lokacij 1., 2. in
3.: Usluga Šiška d.o.o., kontaktna oseba:
Zoran Kocmur, Derčeva 31, 1000 Ljubljana,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-32-285,
faks 01/51-32-284, elektronska pošta:
info@ usluga-siska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): okvirna letna vrednost pogodbe
je ca. 53,333.333 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se
bo javno naročilo s pogodbo oddalo
podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 7/2005-ODP –
sklop A) skupina lokacij 6.: Kemična čistilnica
in pralnica Dragica Potisk s.p., kontaktna
oseba: Anton Potisk, Dravinjska cesta 90,
2319 Poljčane, Slovenija, tel. 02/80-25-098,
faks 02/80-25-098.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): okvirna letna vrednost pogodbe
je ca. 2,750.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se
bo javno naročilo s pogodbo oddalo
podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega
dobavitelja,
izvajalca
gradenj
ali
ponudnika storitev: javno naročilo št.
MORS 7/2005-ODP – sklop B): Manicom
d.o.o., kontaktna oseba: Zlatko Begovič,
Povšetova 65, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/542-53-00, faks 01/542-22-33,
elektronska pošta: info@manicom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
588 SIT za kvadratni meter lamelnih zaves,
najvišja ponudba: 1.040 SIT za kvadratni
meter lamelnih zaves.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se
bo javno naročilo s pogodbo oddalo
podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-72/2005-43.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 404-08-72/2005-3, Ob-8887/05 z
dne 1. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: v sklopu A) za
skupine lokacij 4., 5. in 7. ter za sklop C)
se naročilo zaradi nepravilnih ponudb ni
oddalo in se postopek oddaje ponovi pod
spremenjenimi pogoji.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
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Ob-19796/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: kategorija
storitve: I B-27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 72.30.21, CPA:
72.30.22.
II.5) Kratek opis: prevzem, dopolnitev
oziroma uskladitev podatkov dejanske
rabe kmetijskih zemljišč in vzpostavitev
podatkov o dejanski rabi zemljišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,333.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: prevzem, dopolnitev oziroma uskladitev podatkov dejanske rabe kmetijskih zemljišč in vzpostavitev podatkov o dejanski rabi zemljišč:
Geodetski zavod Slovenije d.d., kontaktna oseba: Boris Umbreht, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-86-00, faks 01/231-04-34, elektronska pošta: info@gzs-dd.si, internetni naslov:
http://www.gzs-dd.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,323.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 25.325.480 SIT.
Delež: 76%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 21.
6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 12836/05 z dne 13. 5. 2005 in
14766/05 z dne 27. 5. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS
Ob-19807/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-05-59,
faks 01/471-05-03, elektronska pošta:
dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.22.40.00-5.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-9-S/2005.
II.5) Kratek opis: dodaten obseg storitev projektiranja pri izdelavi projektne in
tehnične dokumentacije za stanovanjsko
stavbo na Livadah v Izoli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,100.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: (i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-9-S/2005: OFIS
arhitekti, d.o.o., Beethovnova ulica 9, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,050.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 23053-3/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 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: 8. 7. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-19953/05
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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 0605 VV; šifra
zadeve: 430-80/2005.
II.5) Kratek opis: izdelava popisov del
ter izvajanje strokovnega nadzora nad
izvajanjem del pri obnovi službenih in
najemnih stanovanj, po sklopih:
– sklop 1: stanovanja v Ljubljani, Postojni, Kozini, Sežani in Kopru;
– sklop 2: stanovanja v Ljubljani, Ribnici
in na Jesenicah;
– sklop 3: stanovanja v Ljubljani, Ptuju,
Mariboru in Murski Soboti;
– sklop 4: stanovanja v Ljubljani, Celju,
Velenju, na Prevaljah in v Brežicah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,420.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 06/05 VV; sklop 1: IN.CO
Invest d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,690.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 06/05 VV; sklop 2: IN.CO
Invest d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,210.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 06/05 VV; sklop 3: Lokainženiring d.o.o., Kidričeva cesta 57, 4220
Škofja Loka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,160.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 06/05 VV; sklop 4: Lokainženiring d.o.o., Kidričeva cesta 57, 4220
Škofja Loka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,460.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 50 z dne 20. 5.
2005, Ob-13622/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-19970/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina
Dravograd,
kontaktna oseba: Dominika Knez, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, tel.
02/872-35-72, faks 02/872-35-74, elektronska pošta: dominika.knez@dravograd.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-01-03/2005-23.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje gozdnih
cest v letu 2005-2006.
II.6) Ocenjena letna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– najnižja cena – 100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 351-01-03/2005-23:
Gradnje Igem, d.o.o. Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Stanko Štosir, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/883-96-30, faks 02/883-16-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,380.394 SIT.
Valuta: 31. 5. 2007.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
351-01-03/2005-23.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 40-41 z dne
22. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Občina Dravograd
Ob-19978/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
kontaktna oseba: Slobodan Opačič, Kotnikova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/473-48-52, faks +386/1/473-48-60,
elektronska pošta: slobodan.opacic@sloveniacontrol.si, internetni naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.70.00-4; glavni besednjak, dodatni
predmet: 72.26.20.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-10.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in razširitev sistema Lyndean. Sklop 1 zajema
vzdrževanje, sklop 2 pa razširitev sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 98.000.000 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.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbeno ceno,
2. izvedbene pogoje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: Lyndean Software LTD., kontaktna oseba: Mr. Bryan Denholm, Merlin House, 5 Cross Way, KY11
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9JE Hillend Industrial Park, Fife., Scotland,
Velika Britanija, tel. +44/(0)1383/825-777,
faks +44/(0)1383/825-842, elektronska
pošta: bd@lyndean.com, internetni naslov:
http://www.lyndean.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 250.800 GBP.
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. 02: Lyndean Software LTD., kontaktna oseba: Mr. Bryan Denholm, Merlin House, 5 Cross Way, KY11
9JE Hillend Industrial Park, Fife., Scotland,
Velika Britanija, tel. +44/(0)1383//825-777,
faks +44/(0)1383/825-842, elektronska
pošta: bd@lyndean.com, internetni naslov:
http://www.lyndean.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 50.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 412-10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 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. 7. 2005.
Kontrola zračnega prometa Slovenije

Obvestilo o oddaji
natečaja
Storitve
Ob-19954/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba:
Alenka Pavlin, univ. dipl. inž. arh., Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-15-24, faks 01/306-14-49, elektronska pošta: alenka.pavlin@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil
naročnik: javni natečaj za zasnovo novih
Stanežič v Ljubljani.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.30.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.25.10.00.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): kategorija storitve 12.
II.3) Opis: javni natečaj za zasnovo novih Stanežič v Ljubljani.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:
1. nagrado v vrednosti 4,850.000 SIT
prejme elaborat s šifro 19405:
natečajnik ponudnik: Uniarh, inštitut za
projektiranje d.o.o.

Avtorja:
– Marco Venturi, u.d.i.a.,
– Lučka Ažman Momirski, u.d.i.a.;
Soavtorji:
– Peter Sovinc, u.d.i.a.,
– Peter Rijavec, u.d.i.a.,
– Miha Volgemut, u.d.i.a.,
– Emmanuel Dall'Oco, u.d.i.a.;
Enakovredno znižano 2. nagrado v vrednosti 2,365.000 SIT prejme elaborat s šifro
16342:
natečajnik ponudnik: Genius Loci inštitut
za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Avtorja:
– mag. Andrej Černigoj, u.d.i.a.,
– Jadranka Grmek, u.d.i.a.;
Sodelavci:
– Katarina Živanovič Kavčič, abs. arh,
– Živa Ostraševski, u.d.i.a.;
Graﬁka in 3D prezentacije: Katarina Živanovič Kavčič, abs. arh;
Enakovredno znižano 2. nagrado v vrednosti 2,365.000 SIT prejme elaborat s šifro
59171:
natečajnik ponudnik: Maechtig Vrhunc
arhitekti, projektiranje d.o.o.
Avtorja:
– Tomaž Maechtig, u.d.i.a.,
– Urša Vrhunc, u.d.i.a.,
– Maechtig Vrhunc arhitekti;
Projektna skupina:
– Janez Vrhunc, abs. arh.,
– Matej Nolda, štud. arh.,
– Tea Fink, abs. arh.,
– Samo Mlakar, abs. arh.,
– Miha Žargi, štud. arh.;
Zasnova podzemne garaže: Janez Vrhunc, u.d.i.a.;
Zasnova križišč: Boštjan Ramovš,
u.d.i.g.;
Priznanje v vrednosti 880.000 SIT prejme elaborat s šifro 52719:
natečajnik ponudnik: Miha Kajzelj,
u.d.i.a.
Avtorji:
– Špela Nardoni Kovač, u.d.i.a.,
– Damjana Zaviršek Hudnik, u.d.i.a.,
– Miha Kajzelj, u.d.i.a.,
– Robert Mašera, u.d.i.a.;
Sodelavci:
– Blaž Slivnik, štud.arh. – 3D prikazi,
– Dominik Sagadin, štud. arh.;
Priznanje v vrednosti 880.000 SIT prejme elaborat s šifro 46622:
natečajnik ponudnik: 3Nom d.o.o.
Avtorji:
– Jernej Bevk, u.d.i.a.,
– Justin Bevk, u.d.i.a.,
– Katja Ševerkar, abs. arh.;
Priznanje v vrednosti 880.000 SIT prejme elaborat s šifro KLH07:
natečajnik ponudnik: Tookie d.o.o.
Avtorici:
– mag. Simona Bonač, u.d.i.a.,
– Eva Prelovšek, u.d.i.a.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 15.
VI.3) Število tujih udeležencev: 0.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 141 z
dne 30. 12. 2004.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Mestna občina Ljubljana
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Javni razpisi
Ob-19793/05
Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje javnega razpisa
za izdajanje garancij za dolgoročne kredite
najete pri bankah v Republiki Sloveniji s
subvencijami v letu 2005 (objava v Uradnem listu RS, št. 30-31, dne 25. 3. 2005,
Ob-8252/05), zaradi porabe sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Št. 430-166/2005-7
Ob-19958/05
Popravek
V javnemu razpisu za soﬁnanciranje
programa podpore dialogu med Vlado RS
in nevladnimi organizacijami in programa
servisne dejavnosti, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005,
Ob-17991/05 pod točko 6 – seznam prilog
je potrebno v zvezi s prijavo pod točko 1.1.3
– promocija dialoga med Vlado RS in nevladnimi organizacijami v nevladnem sektorju
in 1.1.4 – promocija in svetovanje glede dostopa do informacij javnega značaja, priložiti
načrta za izvedbo promocijskih aktivnosti.
Zahtevana načrta ne bosta vplivala na
že določena merila za ocenjevanje v javnem razpisu.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-19769/05
Popravek
Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana,
Glinška 12, objavlja spremembe javnega
razpisa za soﬁnanciranje usposabljanja in
izobraževanja zaposlenih v Republiki Sloveniji, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
62/05 z dne 1. 7. 2005:
1. V pravnih podlagah, prvi uvodni odstavek javnega razpisa se popravi številka objave Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne
politike zaposlovanja v Uradnem listu RS, in
sicer: »Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št, 64/01,
31/03, 135/03, 80/04 in 61/05)«.
2. Na koncu točke 3. javnega razpisa
se doda nov odstavek, ki se glasi: stroški
svetovanja bodo priznani v primeru, če se
svetovanje prične pred pričetkom prvega
programa izobraževanja ali usposabljanja.
Svetovanje lahko traja do zaključka projekta.
3. V točki 4. javnega razpisa se spremeni
opredelitev ciljne skupine pod Sklop B, ki se
na novo glasi:
»Za soﬁnanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v perspektivnih sektorjih lahko kandidirajo:
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o
gospodarskih družbah in
– organizacije, registrirane pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji, razen tistih,
katerih redna dejavnost je ﬁnancirana iz državnih, lokalnih ali evropskih sredstev,
in ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– dodana vrednost na zaposlenega pri
vlagatelju je v zadnjih 2 letih nad povprečjem panoge,
– izkazani dobiček vlagatelja v zadnjih
dveh letih narašča in

Št.

– uvajajo novo tehnologijo, nove metode
dela, nove produkte ipd.«.
4. Na koncu točke 4. javnega razpisa se
pri navedbi pogojev, ki jih morajo vlagatelji
izpolnjevati, doda alinea, ki se glasi:
»10. da delež lastnega soﬁnanciranja prijavljenega projekta ne predstavlja državnih,
lokalnih ali evropskih sredstev«.
5. Točka 5. javnega razpisa se na novo
glasi:
»Merila za izbor
Projekt usposabljanja in izobraževanja
bo ocenjen po naslednjih merilih:
Merilo

1. Utemeljenost in
ustreznost programov
usposabljanja in
izobraževanja
2. Ustreznost izvajalcev
programov usposabljanja
in izobraževanja
3. Ustreznost ﬁnančnega
plana
4. Vključitev informiranja
oziroma usposabljanja s
področja informacijskokomunikacijske
tehnologije
5. Vključitev informiranja
oziroma usposabljanja
s področja trajnostnega
razvoja
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da
se vloga izbere:
– skupaj
– na merilu 2.

Maks
število

60 točk

30 točk
min 15 točk
30 točk
30 točk

30 točk

180 točk
108 točk
15 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene
z najmanj 108 točkami (60% vseh možnih
točk) in bodo na merilu 2. pridobile najmanj
15 točk. V primeru večjega števila izbranih
vlog od razpoložljivih sredstev bodo v okviru
posameznega sklopa izbrani tisti vlagatelji,
ki bodo zbrali višje število točk. V primeru
da bo več vlog doseglo isto število točk, bo
izbran vlagatelj, katerega vloga je prej prispela na javni razpis (po zaporedju prispetja
vloge za posamezni sklop).«.
6. V točki 7. javnega razpisa se pri kriterijih za določitev deleža soﬁnanciranja projekta usposabljanja in izobraževanja spremeni
točka I, ki se na novo glasi:
»I. Svetovanje v povezavi s projektom
usposabljanja in izobraževanja se zagotavlja samo v primeru, ko ga izvaja zunanji
izvajalec. Stroški svetovanja se bodo soﬁnancirali v enakem deležu kot posebno
usposabljanje, vendar največ do višine 10%
skupne vrednosti vseh upravičenih stroškov
za izvedbo programov izobraževanja in
usposabljanja v okviru projekta.«.
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-19812/05
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, objavlja zaključitev javnega poziva za soﬁnanciranje projektov na področju naravne in
kulturne dediščine ter nakupa opreme in investicij v javno kulturno infrastrukturo v občini
Litija v letu 2005, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 50/05 z dne 20. 5. 2005.
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Predlogi, ki so bili priporočeno poslani
po pošti ali osebno oddani v tajništvo Občine Litija po 6. 6. 2005 bodo vrnjeni predlagateljem.
Občina Litija
Št. 322-102/2004
Ob-19529/05
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano objavlja na podlagi 22. člena Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju vlaganj v
gozdove (Uradni list RS, št. 71/04 in 37/05)
javni razpis
za dodelitev sredstev za soﬁnanciranje
gradnje gozdnih cest
I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je soﬁnanciranje gradnje gozdnih cest.
II. Upravičenci do soﬁnanciranja so lastniki gozdov ali njihova združenja ali v njihovem imenu občine, ki bodo po merilih
razpisa zbrali vsaj 80 točk.
V primeru, da je vlagatelj občina, mora
le-ta vlogi priložiti notarsko overjeno pooblastilo lastnikov gozdov ali njihovih združenj.
V primeru, da je vlagatelj pooblaščenec
upravičencev (lastnikov gozdov ali njihovih
združenj), mora le-ta vlogi priložiti notarsko
overjeno pooblastilo.
III. Sredstva iz naslova soﬁnanciranja
gradnje gozdnih cest bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med
upravičence do višine 59,000.000 SIT.
IV. Delež soﬁnanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za
gradnjo gozdnih cest znaša do 40%. Delež
se glede na razpoložljiva sredstva in število
projektov, ki so upravičeni do soﬁnanciranja,
preračuna v dolžino ceste, ki se bo soﬁnancirala iz letošnjega javnega razpisa.
V. Merila za izbor upravičencev do soﬁnanciranja: deleži soﬁnanciranja bodo na
podlagi meril odobreni iz proračunske postavke 5547 – gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest, do višine razpoložljivih sredstev v
letu 2005, ki zanašajo 59,000.000 SIT.
Merila so naslednja:
1. prihranek zaradi skrajšanja spravilne
razdalje, ki ga bo omogočila izgradnja gozdne ceste; teža merila je 60 točk
P = dSPR x e/leto/ha
dSPR = SPR1 – SPR2
SPR1 – spravilna razdalja pred izgradnjo ceste
SPR2 – spravilna razdalja po izgradnji
ceste
dSPR – sprememba spravilnih razdalj
e/leto/ha – letni možni posek na 1 ha na
površini, ki jo cesta odpira
P – prihranek
Največji izračunani prihranek, ki ga bo
povzročila bodoča cesta, se ovrednoti z
maksimalnim številom 60 točk. Število točk
za ugotovljene prihranke na ostalih gozdnih
cestah se izračuna v sorazmerju z deležem
odstopanja od največjega prihranka.
2. pomembnost ceste za dograjevanje
gozdnega cestnega omrežja: teža merila je
25 točk
– novogradnja je slepi krak že obstoječe
ceste – 5 točk'',
– novogradnja je povezovalna in neproduktivna cesta – 10'',
– novogradnja je povezovalna in produktivna cesta – 20'',
– novogradnja odpira s cestami neodprto
območje gozdov – 25 točk;
3. gradnja gozdne ceste upošteva obstoj
in razvoj višinskih kmetij ali turistične in rekreativne potrebe; teža merila je 15 točk
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– upošteva – 15 točk,
– ne upošteva – 0'';
4. gradnja gozdne ceste začeta v letu
2004; teža merila je 25 točk
– že začeta in nedograjena gozdna cesta
v zasebnih gozdovih – 25 točk,
– že začeta in nedograjena gozdna cesta
v državnih gozdovih – 15 točk;
5. združevanje lastnikov gozdov za gradnjo gozdne ceste; teža merila je 35 točk
– če se za gradnjo gozdne ceste poveže
več lastnikov gozdov (kar je razvidno iz prijave in projektne dokumentacije) – 35 točk.
Največje možno število točk, ki jih lahko
dobi predlog za gradnjo ceste, je 160.
Izračun meril bo za upravičence, ki se
bodo prijavili na razpis, bo na podlagi njihovega zahtevka opravil Zavod za gozdove
Slovenije na osnovi podatkov iz gozdnogospodarskih načrtov. Zavod izda tudi potrdilo
o že začeti gradnji.
VI. Vloga za uveljavitev deleža soﬁnanciranja iz proračunskih sredstev obsega:
– Za gradnjo gozdne ceste:
1. pisna prijava z natančnimi podatki o
upravičencu (ime, priimek, naslov) in ime
ceste, katere izgradnja naj bi se soﬁnancirala;
2. fotokopija gradbenega dovoljenja, notarsko overjena, ali načrt gozdne ceste (ki je
izdelan v skladu s predpisi o gradnji gozdnih
prometnic), notarsko overjen;
3. izračun predvidene cene za gradnjo 1
km ceste, ki izhaja iz projektne dokumentacije in je potrjen s strani Zavoda za gozdove
Slovenije;
4. izračun meril iz V. točke tega razpisa.
VII. Rok za uveljavljanje deleža proračunskih sredstev: pisno vlogo z oznako ''Ne
odpiraj – gozdna cesta'' morajo prijavitelji
dostaviti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 58. Ovojnica s prijavo mora prispeti
na naslov ne glede na vrsto prenosa pošiljke
do vključno 3. avgusta 2005 do 14. ure.
Prepozno vložene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Nepopolne
vloge bodo po preteku 8-dnevnega roka za
dopolnitev vloge zavržene, kolikor vloge ne
bodo v celoti dopolnjene.
VIII. Način izplačila proračunskega deleža: delež soﬁnanciranja se bo izplačeval
v višini do 40% opravljene vrednosti iz situacije oziroma računa za opravljeno delo in
dokazila, da je delež upravičencev izplačan
za gradnjo ceste.
IX. Pojasnila v zvezi z razpisom: dodatna pojasnila povezana z razpisom se dobi
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, tel. 01/478-91-42, mag. Robert
Režonja.
X. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ministrstvo bo vse, ki bodo na razpisu sodelovali, o izidu razpisa obvestilo najpozneje do
23. avgusta 2005, tiste, ki bodo na podlagi
meril in razpoložljivih proračunskih sredstev
prišli v izbor, pa bo pozvalo tudi na podpis
pogodbe.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 301/05
Ob-19711/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 6/03 in 97/03) ter Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02 in št. 25/04) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
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javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju
romske skupnosti ter različnih drugih
manjšinskih etničnih skupnosti in
priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2005
ﬁnancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis __, oznaka: JPR 23
– 2005)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in področja razpisa:
predmet razpisa je ﬁnanciranje kulturnih
projektov kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe na področju romske skupnosti
ter drugih manjšinskih etničnih skupnosti in
priseljencev v RS (v nadaljevanju: projekti).
2. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, zveze društev in druge
nevladne organizacije (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti ter je skladen z načeli, cilji, kriteriji ter posebnimi ukrepi za (so)ﬁnanciranje kulturnih
programov in projektov na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne
skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v
RS za leto 2005 (v nadaljevanju: Načela
2005).
3. Osnovno področje razpisa: osnovno
področje razpisa je kulturna dejavnost romske skupnosti ter različnih drugih manjšinskih
etničnih skupnosti in priseljencev v RS.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ter trajnejše, vsaj triletno delovanje predlagatelja na osnovnem
področju razpisa (obvezni dokazili: kopija
listine, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti
ter potrdilo ali kopija potrdila iz registra, iz
katerega je razviden datum vpisa – izpisek
iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih
mesecev);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezen podpis izjave predlagatelja,
navedene v obrazcu, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2004, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezen podpis izjave predlagatelja, navedene
v obrazcu, o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2004);
– ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na programskem ali projektnem razpisu ministrstva v letu 2005, ali tistih projektov,
ki so že bili izbrani na katerem od ostalih
razpisov ministrstva. Izjema so projekti, ki so
bili podprti za izvedbo prve faze –priprave
in tisti projekti, ki so že bili odobreni v posebnem programu ministrstva za leto 2005,
pa so bila odobrena sredstva prenizka za
možno realizacijo (obvezen podpis izjave,
navedene v obrazcu, o tem, da predlagatelj
ne sodeluje na razpisu z že izbranim projektom ali pa navedba razlogov, če projekt
ponovno prijavlja in da prijavljeni stroški niso
enaki že odobrenim);

– prijavljajo projekt, ki ga bodo izvedli do
konca leta 2005 (obvezen podpis izjave o
tem, da bo predlagatelj izvedel projekt do
konca leta 2005);
– in tudi posebne pogoje, kot jih določajo
Načela 2005.
4.2 Izpolnjevanje pogojev razpisa: izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni javni
uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je predmet razpisa.
5. Kriteriji razpisa: skladnost z Načeli
2005.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,
za katere bo v postopku izbire ugotovljena
skladnost z Načeli 2005 in bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje,
prednostno pa bodo obravnavani projekti,
za katere bo v postopku izbire ugotovljena
skladnost tudi s kriteriji:
– kulturna ustvarjalnost manjšinskih
umetnikov,
– pomembna obeležja,
– ter projekti, ki izražajo integrativno delovanje.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike ter kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi v
Načelih 2005 je ovrednoten s točkami na
ocenjevalni listi, dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na seznam odobrenih
projektov. Najvišje število prejetih točk na
posameznem projektu je 24 točk, kar pomeni skladnost s 24 zgoraj navedenimi cilji
kulturne politike in kriteriji prednostne obravnave.
7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega
razpisa, znaša: 30,000.000 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004
in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
9. Rok razpisa: razpis se prične 15. 7.
2005 in zaključi 6. 9. 2005.
10. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec za razpisno področje
po projektih;
– Načela 2005;
– ocenjevalno listo.
Dokumentacijo razpisa lahko predlagatelji dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od
14. do 16. ure).
Dokumentacijo razpisa si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na zahtevo v času
razpisa zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo razpisa tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov:
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje za posamezen projekt in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
dokumentaciji razpisa.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
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Ljubljana v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na projektni razpis 2005 z oznako JPR 8 – 2005 in
z obvezno navedbo področja Romska skupnost ter Druge manjšinske etnične skupnosti
in priseljenci v RS. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije razpisa.
Predlagatelj lahko sam dopolnjuje in spreminja vlogo do preteka razpisnega roka.
11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
6. 9. 2005 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba,
prepozne in nepopolne.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Marjeta Preželj, tel.
01/478-79-33, Marjeta.Prezelj@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo razpisa:
zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo razpisa v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najkasneje v
enem mesecu po obravnavi na strokovni
skupini.
Ministrstvo za kulturo
Ob-19787/05
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur. l. RS, št. 22/00), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS,
št. 40/04), Splošnih pogojev poslovanja
(www.podjetniskisklad.si), Poslovnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za
leti 2004 in 2005 in Sprememb in dopolnitev
poslovnega in ﬁnančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2005, Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006,
Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
30/04) in Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju porabe sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 48/04) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 108/04) objavlja Slovenski
podjetniški sklad
javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – Ukrep
1.3: Izboljšanje podpornega okolja za
podjetništvo za neposredne spodbude
za investicijske projekte malih in
srednje velikih podjetij v letih 2005 in
2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so subvencije malim in
srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju:
MSP), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški
sklad (v nadaljevanju: Sklad).
Skupna višina razpisanih subvencij je
2.200,000.000 SIT.

Št.

Od tega za leto 2005 največ do
1.000,000.000 SIT z možnostjo koriščenja do 28. 10. 2005, in za leto 2006
1.200,000.000 SIT z možnostjo koriščenja
do 15. 10. 2006.
Sredstva za subvencije prispeva Republika Slovenija v 25% deležu in Evropski
sklad za regionalni razvoj v 75% deležu.
Z razpisom želi Sklad vplivati na skladnejši regionalni razvoj Slovenije, zato bodo
sredstva v celoti dodeljena projektom v manj
razvitih področjih A in B, kamor sodijo statistične regije, ki najbolj zaostajajo v razvoju:
Pomurska, Podravska, Zasavska, Spodnjeposavska, Savinjska, Koroška, Notranjskokraška in Jugovzhodna Slovenija.
Subvencije se odobrijo za upravičene
stroške investicije, nastale od datuma oddaje vloge prosilca ali info najave za Neposredne spodbude za investicijske projekte
MSP do 15. 10. 2006.
2. Pogoji in merila za odobritev subvencije
2.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe, ki se v skladu z
52. členom Zakona o gospodarskih družbah
(v nadaljevanju: ZGD; Ur. l. RS, št. 15/05
– UPB1) razvrščajo med majhne družbe in
srednje družbe ter
– samostojni podjetniki posamezniki.
Majhna družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 1.700,000.000
SIT,
– vrednost aktive ob koncu poslovnega
leta ne presega 850,000.000 SIT.
Srednja družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 250,
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 6.800,000.000
SIT,
– vrednost aktive ob koncu poslovnega
leta ne presega 3.400,000.000 SIT.
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki morajo imeti sedež v
Sloveniji in skladu s 3. členom Navodil o
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladen razvoj (Uradni
list RS, št. 44/01) investirati v skupini regij
A in B, kamor sodijo naslednje statistične
regije: Pomurska, Podravska, Zasavska,
Spodnjeposavska, Savinjska, Koroška,
Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija.
Omejitve pri prijavi na razpis
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede po Standardni klasiﬁkaciji dejavnosti
(SKD) SURS. Te dejavnosti so:
– področje A – kmetijstvo,
– področje B – ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – pomorski transport,
– razred 35.11 – gradnja in popravilo
ladij,
– skupina 27.1 – proizvodnja železa, jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – proizvodnja cevi (iz
kovin),
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– skupina 27.3 – druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – litje železa,
– razred 27.52 – litje jekla,
– skupina 28.4 – kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
– razred 28.73 – proizvodnja izdelkov iz
žice,
– razred 28.74 – proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
– imajo za opravljanje svoje dejavnosti
podeljeno koncesijo,
– so odvisna (odvisno podjetje je podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga z
lastniškimi ali glasovalnimi pravicami večjimi
od 25%),
– so v težavah (podjetje je v težavah, če
tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je izkazan v bilanci
predhodnega leta ali je podjetje v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije),
– so v skladu z opredelitvijo 53. člena
ZGD dolžna izdelati konsolidirano letno poročilo in so vključena v konsolidacijo kot podrejene družbe,
– nimajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas,
– so v obdobju 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 za leto 2005 že podpisano pogodbo o soﬁnanciranju oziroma nameravajo
pridobiti PHARE sredstva oziroma sredstva
iz Evropskih strukturnih skladov na ukrepu
1.1. in 1.2.,
– imajo neporavnane obveznosti do države,
– so navedena v seznamu podjetij, s
katerimi se na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne sme poslovati
(Uradni list RS, št. 43/05),
– so v preteklosti že dobila državno pomoč in niso izpolnila ﬁnančnih obveznosti
do Sklada.
2.2. Upravičeni stroški investicije so:
nakup nove opreme, ki se nanaša na
tehnološki proces:
– nakup strojev in tehnološke opreme;
– nakup razvojno raziskovalne opreme;
– nakup komunikacijske ter informacijske tehnologije;
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic, licenc, znanja (know
howa) in nepatentiranega tehničnega znanja.
Med upravičene stroške sodijo še drugi
stroški povezani z aktiviranjem opreme v
tehnološki proces (stroški transporta, montaže opreme in neposredni stroški izobraževanja).
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za naložbe v zemljišča, zgradbe, pisarniško opremo, prevozna in transportna
sredstva.
Stroški, ki imajo stalni ali periodični značaj ali so povezani z običajnimi tekočimi
stroški podjetja prav tako niso upravičeni
stroški.
Podjetja, ki bodo zaključila investicijo ter
poslala končni zahtevek za izplačilo z vsemi dokazili in poročili na Sklad do 28. 10.
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2005 bodo imela prednost pri dodeljevanju
subvencij za leto 2005.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 55%
vrednosti upravičenih stroškov investicije.
Investicijski projekt se mora:
– uporabljati izključno v podjetju, ki je
prejemnik pomoči,
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati kot sredstvo, ki se amortizira,
– kupiti od tretjih oseb po tržnih pogojih;
tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana z upravičencem; lastniški delež ali
glasovalne pravice morajo biti manjše od
25%,
– in ohraniti v skupini regij A in B vsaj pet
let po zaključku investicijskega projekta.
Projekt, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (proﬁtabilnost) projekta za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko dobo
in
– zaprto ﬁnančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta.
2.3. Pogoji za dodelitev subvencije:
– subvencije se razdeljujejo preko javnega razpisa v skladu s Splošnimi pogoji
Sklada,
– minimalni upravičeni stroški investicije so 18,200.000 SIT brez DDV. Zgornja
vrednost upravičenih stroškov investicije ni
omejena,
– maksimalna višina subvencije je do
55% upravičenih stroškov investicije, vendar največ do 50,000.000 SIT,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 45% virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
– državna pomoč se odobri za upravičene stroške, nastale od datuma oddaje vloge
prosilca oziroma info najave za Neposredne spodbude za investicijske projekte MSP
(P4) in do 15. 10. 2006,
– podjetje lahko pošlje največ dva zahtevka, vmesnega in končnega ali samo
končnega.
Pri vmesnem zahtevku podjetje pošlje:
– delni seznam računov za upravičene
stroške investicije,
– originalne račune za del izvedene investicije, ki se glasijo na upravičenca,
– potrdila o plačilu računov.
Pri končnem zahtevku je potrebno predložiti:
– končno poročilo z izjavo o končani investiciji,
– seznam računov za upravičene stroške
investicije, z izjemo tistih, ki so bili navedeni
že v vmesnem zahtevku,
– originalne račune za celotno vrednost
investicije, ki se glasijo na upravičenca, z
izjemo tistih, ki so bili navedeni že v vmesnem zahtevku,
– potrdila o plačilu računov.
Sklad bo posameznemu podjetju soﬁnanciral največ en investicijski projekt za
materialne ali nematerialne investicije.
2.4. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so kvantitativna, in sicer:
I. utemeljitev prispevka k doseganju ciljev EPD, prednostne naloge in ciljev ukrepa
(število novo zaposlenih, vpliv na okolje)
II. predstavitev podjetja (tržna naravnanost, prodaja na trgu izven RS, donosnost
poslovanja, dobiček na zaposlenega)
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III. predstavitev projekta (sodobna tehnologija, inovativnost),
IV. realnost stroškov in izvedba projekta
(realnost izvedbe-časovni vidik),
po katerih lahko projekt prejme maks.
100 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
V primeru, da je projekt prejel 50 ali več
točk pridobi pozitivno mnenje, v primeru ko
je pridobil manj kot 50 točk pridobi negativno mnenje.
Razpisna komisija poda Upravi Sklada predlog v odločanje za vse popolne in
ustrezne vloge skupaj s pridobljenim pozitivnim ali negativnim mnenjem. V primeru,
da sredstva ne bodo zadostovala za soﬁnanciranje vseh ustreznih investicij, bodo
imele pri dodelitvi prednost investicije z doseženim višjim številom točk. V primeru, da
so ob porabljenih sredstvih proračuna 2005
še neporabljena sredstva proračuna 2006,
se dodeljevanje sredstev nadaljuje glede na
število doseženih točk, vendar z upoštevanjem samo investicij z dinamiko soﬁnanciranja iz proračuna 2006.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev – sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi subvencije k projektu. V primeru
odobritve prejme prosilec pomoč Sklada v
skladu z zaprošenimi sredstvi v vlogi in v
skladu s pogoji iz točke 2.3.
2.5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: uvod z
navodili, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom, prijavni list,
pogodba o izplačilu subvencije, zahtevek za
izplačilo subvencije z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
sedežu Slovenskega podjetniškega sklada,
Trubarjeva 11, 2000 Maribor (pisarna št. 11)
in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za subvencijo
1. Prijavni list za subvencijo.
2. Poslovni načrt s potrjenim izkazom
uspeha in bilanco stanja za leto 2004.
3. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-2 (AJPES),
b) za samostojne podjetnike: potrdilo o
plačanih davkih od pristojne izpostave.
4. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za samostojne podjetnike: fotokopijo
priglasitvenega lista obrazec 1/1, 1/2, potrjenega od krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS.
5. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
6. Predračuni, računi, ponudbe za upravičene stroške investicije.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.

4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
18. 6. 2006.
Vmesni roki so: 18. 8. 2005, 5. 9. 2005,
1. 12. 2005, 18. 2. 2006, 1. 4. 2006 in 18. 6.
2006.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 18. 6. 2006, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 18. 6. 2006
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Skrajni rok za sklenitev pogodbe o izplačilu subvencije je v 8 dneh od dneva,
ko je prejemnik prejel sklep o odobritvi soﬁnanciranja upravičenih stroškov investicije.
Če pogodba, brez opravičljivih razlogov, ni
sklenjena v tem roku, sklep preneha veljati,
prijavitelju se posreduje sklep o zavrnitvi soﬁnanciranja in ne more ponovno kandidirati
za sredstva tega javnega razpisa.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi je možno vložiti pritožbo na osnovi
193. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 108/04), in sicer v roku 8 dni od prejema sklepa, na Slovenski podjetniški sklad,
Trubarjeva 11, 2000 Maribor, ki odloči o pritožbi v roku 15 dni od prejema.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za subvencijo pošljite na naslov:
Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za subvencijo«.
Vse
ostale
informacije
dobite na tel. 02/234-10-31, 02/234-12-74,
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti:
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 328-07-1/2005-6
Ob-19789/05
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 17. člena
v zvezi z 15. členom Uredbe o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
(Ur. l. RS, št. 45/04 in 10/05) (v nadaljevanju: Uredba) objavlja,
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju za leto 2005
I. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za soﬁnanciranje delovanja različnih neproﬁtnih oblik sodelovanja kmetov
in drugih neproﬁtnih združenj za pomoč pri
izvajanju strokovnih prireditev, informiranju
na terenu in drugemu usposabljanju kmetov, ki so registrirana na območju Republike
Slovenije.
Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju je določena v 15. členu Uredbe. Sredstva za te
namene so zagotovljena v Odloku o višini
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sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunski leti 2005 in 2006 (Ur. l. RS,
št 45/05) (v nadaljevanju: Odlok) na proračunski postavki 2556 – Podpora strokovnim
prireditvam, stanovskemu in interesnemu
povezovanju za leto 2005 v skupni višini
29,400.000 SIT.
II. Upravičenci
Upravičenci do podpor iz I. poglavja tega
javnega razpisa so: pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva,
ki so registrirana in delujejo na območju Republike Slovenije: društva, zveze društev in
združenja na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji
1. Upravičenec mora vložiti vlogo na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni;
2. Upravičenec, ki po tem razpisu prejme
sredstva mora delovati, še vsaj naslednjih
pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v
tem obdobju. Določbe ne veljajo v primeru
višje sile. O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravičenec nemudoma oziroma najkasneje v tridesetih dneh
obvestiti Agencijo Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP).
3. Upravičenec, ki pridobi sredstva na
podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva
pridobitve sredstev.
4. Na podlagi 25. člena Uredbe je upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za
posamezen ukrep, ki ga določa ta Uredba,
sredstva pridobil nezakonito ali porabil nenamensko, oziroma dela ni izvršil v skladu
z programom, dolžan povrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi.
Upravičenec v tem primeru, v skladu s 13.
členom Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št.
54/00 in 45/0) ne more pridobiti sredstev za
dobo dveh let, od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja.
Posebni pogoji
Upravičenec mora k vlogi in v skladu z
razpisno dokumentacijo priložiti naslednja
dokazila:
1. o zastopanosti čim večjega števila
članstva;
2. o zagotavljanju čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti;
3. o zagotavljanju pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju izobraževanja;
4. da delujejo na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.
IV. Omejitve
Splošne omejitve
1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za isti namen samo iz naslova enega ukrepa Uredbe;
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije;
3. Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za namene iz tega
javnega razpisa znaša do 100% opravičljivih
stroškov, ki so navedene v Prilogi I, tega
javnega razpisa;
4. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

Zastopanost čim večjega
števila aktivnega članstva
Zagotavljanje čim širše
predstavitve svoje dejavnosti
kmetijskim uporabnikom in
javnosti
Sodelovanju s sorodnimi
organizacijami
Zagotavljanje pomoči
kmetijskim gospodarstvom na
področju usposabljanja
Delež izvedenega programa v
letu 2004 od celotne vrednosti
programa
Delež lastnih sredstev za
izvedbo programa
Skupaj:

5307

Dunajska 160, Ljubljana, vsak delavnik med
9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14.
in 16. ali na elektronskem naslovu: majda.vintar@gov.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba
je Majda Vintar, tel. 01/478-93-62, ki je dosegljiva vsak delavnik od 9. do 12. ure, ob
sredah pa tudi od 14. do 16. ure.
IX. Rok in način prijave
1. Vloge je potrebno poslati s
priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
do 16. 8. 2005, ali osebno vložiti v
vložišču ARSKTRP istega dne do 14. ure
(velja poštni žig oziroma žig sprejemne
pisarne).
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj
– vloga za javni razpis 2556«.
X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 18. 8. 2005 ob 10. uri v sobi 422 na
ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila
komisija, ki jo imenuje direktor ARSKTRP v
soglasju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Prepozno prispele vloge se zavrže,
neutemeljene pa se zavrne. Vlagatelje
nepopolnih vlog komisija v roku osmih
dni od odpiranja vlog pisno pozove, da

V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se upravičencem dodelijo v višini do 50% opravičljivih stroškov programa,
ki so navedeni v XI. poglavju tega razpisa.
Za upravičljive stroške delovanja štejejo
naslednji stroški:
– ustrezne infrastrukture za delovanje;
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov;
– članarin v mednarodnih organizacijah;
– izobraževanja in usposabljanja članstva,
– stroški povezani s predstavitvijo svoje
dejavnosti.
Vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo odobrenega programa v skladu
z upravičenimi stroški.
Sredstva se bodo upravičencem izplačala v skladu s Pravilnikom o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
108/04), na podlagi zahtevka za izplačilo in
poročila o izvajanju programa – kopija računov in dokazilo o plačilu računov.
VI. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili
na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev bo določena s pogodbo.
Zahtevke za izplačilo skupaj z računi in
dokazili o plačilu računov, ter poročilom o
izvedenem programu morajo upravičenci
predložiti na Agencijo RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) najkasneje do 30. 10. 2005.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog po tem javnem razpisu so:
Merilo

Stran

Delež
(%)
2

Maks.
ocenitev
3

Maks. štev. točk
(2×3)
4

5

5

25

20

5

100

30

5

150

10

5

50

15

5

75

20

5

100

100%

Komisija bo strokovno ocenila vse
pravočasne in popolne vloge. Sredstva
bodo razdeljena na osnovi deleža
doseženih točk od skupnega števila
točk, v sorazmerju razpoložljivih in
zaprošenih sredstev. Soﬁnancirane bodo
vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril
dosegle najmanj 200 od 500 možnih točk.
Obravnavane bodo vloge, katerih višina
opravičljivih stroškov bo višja od 300.000
SIT.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
zaključka javnega razpisa na internetni strani http://www.arsktrp.gov.si/, na ARSKTRP,

500

jih dopolnijo. Rok dopolnitve je pet dni od
prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v navedenemu roku
ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se
zavrže. Zavrže se tudi vse vloge, vložene v
nepravilno opremljenih ovojnicah.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah direktor ARSKTRP, v roku 60 dni po
predložitvi popolne vloge z odločbo.
Zoper odločbo je možna pritožba v roku
15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.
Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na
Agenciji Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta
160, Ljubljana.

Stran

5308 /
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XII. Priloga I
Opravičljivi stroški opredeljeni v programu dela za leto 2005
Stroški ustrezne infrastrukture za delovanje;
– najem prostorov
SIT;
– nakup opreme
SIT;
Materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov;
– materialni stroški
SIT;
– stroški dela pisarne
SIT;
– organov
SIT;
Stroški članarin v mednarodnih organizacijah;
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah
SIT,
Stroški povezani z izobraževanjem in usposabljanjem članstva;
– najemnine prostorov
SIT;
– honorarji predavateljem
SIT;
– materialni stroški povezani z izvedbo izobraževanja
SIT;
Stroški povezani s predstavitvijo svoje dejavnosti;
– materialni stroški predstavitev na sejmih
SIT;
– stroški pri organizaciji demonstracij
SIT;
– stroški organizacije razstav
SIT;
– stroški izdelave predstavitvenih gradiv
SIT;
– transfer predstavitvenih gradiv
SIT;
Skupaj opravičljivi stroški
SIT;
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-19814/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT), proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Uradni list RS, št. 130/03 in 61/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03
in 61/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 108/04), Programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006, Programa dela
PCMG za leti 2004 in 2005, Sklepa Vlade
RS št. 47604-8/2005/3 z dne 15. 6. 2005, s
katerima je Vlada Republike Slovenije dala
soglasje k Finančnemu načrtu PCMG za leto
2005, Sklepa Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi številka št. 301-3/02-BP-265,
z dne 27. 3. 2002, dopolnitve št. 2019/02BP-915, z dne 22. 7. 2002 in dopolnitve št.
444-01-12/2004/2, z dne 20. 4. 2004, Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje delovanja in nadaljno
podporo že vzpostavljenim podeželskim
razvojnim jedrom
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje delovanja in nadaljnje podpore že vzpostavljenim PRJ, ki so bili izbrani na razpisu
za soﬁnanciranje vzpostavitve in delovanja
PRJ v letu 2002.
Nadaljnja podpora PRJ, ki so bili izbrani
na razpisu za soﬁnanciranje vzpostavitve
in delovanja PRJ v letu 2002, vključuje soﬁnanciranje nadaljnjega delovanja PRJ za
leto 2005.
1.1. Namen: z nadaljnjo podporo PRJ se
želi zagotoviti nadaljnje delovanje skupne
razvojne infrastrukture za podjetniško prenovo podeželja in podporo projektov PRJ,
tako da bodo omogočili razvoj novih izdelkov in storitev, izboljšanje kvalitete in širitev
ponudbe izdelkov, izvajanje raziskovalno
razvojne dejavnosti, spodbujanje povezovanja na regionalni in nacionalni ravni in nenazadnje samega trženja izdelkov. Osnovni
namen podpore je spodbujanje tržnih aktivnosti PRJ s ciljem trajnega zagotavljanja

dodatnega dohodka na kmetijah oziroma
podeželju.
1.2. Soﬁnanciranje prijavljenih projektov
PRJ
A) Soﬁnanciranje prijavljenih projektov
PRJ bo pokrivalo do 50% celotnih stroškov,
in sicer:
– stroške dela menedžerja PRJ v višini
do 50% oziroma največ v višini do 4,200.000
SIT,
– stroške vodenja, razvoja in izvajanja
programov usposabljanja v višini do 50%,
oziroma največ v višini 4,900.000 SIT,
– materialne stroške delovanja v višini do
50% oziroma največ do 700.000 SIT in
– stroške izvajanja aktivnosti štiristopenjskega pristopa k razvoju lokalnih zaposlitvenih iniciativ brez pravic vključenih udeležencev v PRJ, vendar največ v višini do 50%
oziroma največ v višini 1,300.000 SIT za vse
faze izvajanja programa.
1.3 Upravičeni stroški
A) Upravičeni stroški soﬁnanciranja projektov PRJ so:
– za izvedbo programov informiranja in
animiranja, ki trajajo posamezni dan nad 4
ure se prizna strošek do največ 96.560 SIT
bruto z vključenim DDV in za največ 15 izvedb za skupino 12 do 15 oseb,
– za izvedbo programov usposabljanja,
ki trajajo posamezni dan 8 ur, se prizna strošek do največ 143.120 SIT bruto z vključenim DDV in za največ 30 izvedb za skupino
12 do 15 oseb,
– za izvedbo programov usposabljanja,
ki trajajo posamezni dan nad 4 ure, se prizna strošek do največ 106.640 SIT bruto z
vključenim DDV in za največ 20 izvedb za
skupino 12 do 15 oseb,
– za izvedbo veriﬁciranih programov
usposabljanja se prizna strošek do največ
80.000 SIT bruto z vključenim DDV na udeleženca vendar za največ 30 udeležencev
po objavljenih cenikih,
– za izvajanja svetovanja največ do 20 ur
na posameznega svetovanca vendar največ
za 40 svetovancem v višini 9.120 SIT bruto
na uro z vključenim DDV,
– za materialne stroške delovanja se
upoštevajo stroški, za oglaševanje v elektronskih in tiskanih medijih, za pripravo in izdelavo promocijskih letakov in/ali plakatov,
stroški priprave in izdelave prodajnih katalo-

gov in cenikov, stroški trženja izdelkov, vzpostavitev novih prodajnih poti in/ali novih prodajnih mest, stroškov "e-trženja", stroškov
udeležbe na sejmih, prireditvah in tržnicah,
(potni stroški in stroški najema sejemskega
prostora in stojnic), oblikovanje celostne graﬁčne podobe embalaže in opreme izdelkov in
ki so nastali oziroma so povezani izključno za
izdelke domače obrti in se nanašajo na celovito ponudbo posameznega podeželjskega
razvojnega jedra, oziroma celovito ponudbo
vseh podeželjskih razvojnih jeder skupaj,
– za stroške managementa se upoštevajo stroški zaposlenih v PRJ oziroma stroški
plač zaposlenih v instituciji, ki pogodbeno
izvaja managerska dela za PRJ.
2. Pogoji za sodelovanje
1.A) Na javni razpis za nadaljnjo podporo se lahko prijavijo le PRJ, izbrana na
razpisu za vzpostavitev in delovanje PRJ
v letu 2002, ki so realizirali vse pogodbene
obveznosti iz leta 2004.
3. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev za soﬁnanciranje
prijavljenih projektov PRJ v letu 2005 znaša
23,300.000 SIT.
Višina dodeljenih sredstev bo določena
na podlagi predvidenega obsega upravičenih aktivnosti v letu 2005 in števila doseženih točk na podlagi razpisanih meril.
Dokončna višina sredstev bo določena
sorazmerno z razpisanimi sredstvi in ob
upoštevanju preostanka sredstev skladno s
pravilom »de minimis«, kjer skupni znesek
dodeljen prejemniku po pravilu »de minimis«
ne sme preseči 100.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči.
Sredstva v letu 2005 so določena v Finančnem načrtu PCMG za leto 2005.
4. Rok izvedbe in obdobje soﬁnanciranja: obdobje za izvedbo prijavljenih aktivnosti in za doseganje rezultatov glede števila
realiziranih samozaposlitev in drugih oblik
zaposlitve za leto 2005 je od 1. 1. 2005 do
23. 12. 2005. Pri soﬁnanciranju se upoštevajo vsi upravičeni stroški, nastali izključno v
obdobju od 1. 1. 2005 do 23. 12. 2005.
5. Merila za izbor projektov
Popolne vloge bo ocenjevala razpisna
komisija na podlagi naslednjih kriterijih:
Kriterij

A) Finančna in poslovna
sposobnost
B) Ustreznost projekta
C) Utemeljenost vsebine
projekta
D) Trajnost
E) Finančni načrt in stroškovna
učinkovitost
Skupaj:

Število
točk

/ 20
/ 25
/ 30
/ 10
/ 15
/ 100

Izbrani bodo tisti prijavitelji, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje in dosegli več kot 60
točk po povprečni oceni komisije. Delež soﬁnanciranja posameznega projekta delovanja
PRJ bo določen na osnovi višine zahtevanih
sredstev, upravičenosti stroškov ter višine
razpoložljivih sredstev s strani naročnikov
programa.
6. Način prijave in rok
Prijavitelji morajo pravilne vloge (original in dve kopije) v zaprti ovojnici dostaviti
bodisi:
– po pošti priporočeno na naslov: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, p.p.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3912, 1001 Ljubljana; sprejemali bomo vloge
oddane z žigom najkasneje do 12. 8. 2005;
– osebno v glavno pisarno Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana (WTC 8. nadstropje);
osebno predložene vloge bomo sprejemali
na Pospeševalnem centru za malo gospodarstvo vsak delovni dan do 14. ure oziroma
najkasneje do 16. 8. 2005 do 13. ure.
Vloge morajo biti v zapečateni ovojnici
pod oznako: »Ne odpiraj – vloga« z navedbo
»javni razpis za soﬁnanciranje delovanja in
nadaljnjo podporo PRJ« na prednji strani ter s
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v
katerem so bile predložene.
7. Datum odpiranja: odpiranje prejetih
vlog ne bo javno, v sredo 17. 8. 2005 v sejni
sobi PCMG Dunajska 156, Ljubljana.
8. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog
bodo o izboru pisno obveščeni v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog.
9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci)
je na voljo na spletnih straneh PCMG:
http://www.pcmg.si ali na sedežu PCMG,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana (4. nadstropje), vsak delovni dan do 14. ure (tel.
01/589-18-70).
10. Dodatne informacije: prijavitelj lahko
dobi vse informacije v zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji na
podlagi pisnega zaprosila na elektronskem
naslovu rado.kvas@pcmg.si ali pisno na naslovu naročnika s pripisom oziroma sklicem
na »Javni razpis PRJ«, najkasneje tri dni
pred iztekom roka za oddajo vlog, do srede
10. 8. 2005.
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo
Ob-19815/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 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), Programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006, Programa dela
PCMG za leti 2004 in 2005, Sklepa Vlade
RS št. 47604-8/2005/3 z dne 15. 6. 2005, s
katerima je Vlada Republike Slovenije dala
soglasje k Finančnemu načrtu PCMG za
leto 2005, Sklepa Komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi številka št. 301-3/02BP-265, z dne 27. 3. 2002, dopolnitve št.
2019/02-BP-915, z dne 22. 7. 2002 in dopolnitve št. 444-01-12/2004/2, z dne 20. 4.
2004 objavlja Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, Dunajska 156 Ljubljana
javni razpis
za soﬁnanciranje projektov referenčnih
centrov za e-poslovanje (RCeP) na
področju e-poslovanja in e-učenja v letu
2005
1. Predmet razpisa je:
1.1. Soﬁnanciranje izvajanja animacijskih
aktivnosti na nivoju posameznih storitev in
prenos znanja v druga okolja
1.2. Soﬁnanciranje priprave programov
e-učenja za zaposlene v mikro, malih in
srednje velikih podjetij (MMSP) in testiranje

Št.

Aktivnosti v okviru točke 1.1:
Izvajanje animacijskih aktivnosti na nivoju posameznih storitev in prenos znanja
v druga okolja:
– izvajanje animacijskih delavnic za promocijo in spodbujanje koriščenja storitev
RCeP na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij.
Aktivnosti v okviru točke 1.2:
Priprava programov eUčenja za zaposlene v MMSP in njihovo testiranje:
– razvoj novih programov usposabljanja
s pomočjo eUčenja,
– testna izvedba usposabljanja,
– promocija novih programov usposabljanja s pomočjo eUčenja,
– koordinacije projekta.
2. Pogoji sodelovanja na razpisu:
2.1. Splošni pogoji za sodelovaje na razpisu:
Na razpisu lahko sodelujejo podporne
institucije, ki so v letu 2004 pridobile status
Referenčnega centra za e-poslovanje za leti
2004 in 2005.
Posamezni prijavitelj lahko prijavi največ
dva projekta, in sicer enega za posamezni
predmet razpisa.
Prijavitelji bodo neposredno odgovorni
za izvedbo in vodenje. Prijavitelji morajo razpolagati s trajnimi in zadostnimi ﬁnančnimi
sredstvi za nemoteno izvedbo projekta (vsaj
50% vrednosti projekta).
3. Obseg in način dodeljevanja sredstev
3.1. Višina sredstev, ki se dodeljujejo:
obseg razpisanih sredstev je 14,500.000
SIT bruto z vključenim DDV.
3.2. Višina razpisanih sredstev iz proračuna RS za soﬁnanciranje aktivnosti pod
točko 1.1. je 3,000.000 SIT bruto z vključenim DDV, od tega za posamezni izbran
projekt do 1,000.000 SIT bruto z vključenim
DDV.
3.3. Višina razpisanih sredstev iz proračuna RS za soﬁnanciranje aktivnosti pod
točko 1.2. je 11,500.000 SIT bruto z vključenim DDV, od tega za posamezni izbran
projekt do 3,200.000 SIT bruto z vključenim
DDV.
3.4. Upravičeni stroški soﬁnanciranja izvajanja animacijskih aktivnosti na nivoju posameznih storitev in prenos znanja v druga
okolja so:
– soﬁnanciranje izvajanja animacijskih
delavnic v trajanju najmanj 6 ur se prizna
strošek do največ 118.880 SIT bruto z vključenim DDV v višini do 50% (stroški izvajalca predavanj do največ 54.720 SIT bruto z
vključenim DDV, priznani pavšalni materialni
stroški v višini 20.000 SIT bruto z vključenim
DDV, pavšalni stroški organizacije v višini
14.160 SIT bruto z vključenim DDV ter najem
prostora in gostinskih storitev v višini največ
do 30.000 SIT bruto z vključenim DDV).
3.5. Upravičeni stroški soﬁnanciranja priprave programov e-učenja za zaposlene v
MMSP in testiranje:
– soﬁnanciranje stroškov razvoja novih
programov usposabljanja s pomočjo eUčenja največ do 440 ur in do 50% dejanskega
stroška dela/uro vendar največ do 4.500 SIT
bruto z vključenim DDV,
– soﬁnanciranje stroškov testne izvedbe
usposabljanja,
· soﬁnanciranje stroškov organizacije
usposabljanja do 10 ur in do 50% dejanskega stroška dela/uro, vendar največ do 3.540
SIT bruto z vključenim DDV,
· stroški dela tutorja do 50% dejanskega stroška dela/uro oziroma največ 4.500
SIT/uro bruto z vključenim DDV,
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· stroški programske podpore izvajanju
eUčenja največ do 50% oziroma največ do
1.500 SIT bruto z vključenim DDV na mesec
na udeleženca,
– soﬁnanciranje stroškov promocije razvitih storitev do 7% stroškov od vrednosti
soﬁnanciranja, kjer so upoštevani eksterni
stroški promocijskih gradiv oziroma oglaševanja v javnih medijih,
– soﬁnanciranje stroškov koordinacije
projekta do 7% stroškov od vrednosti soﬁnanciranja.
Prijavitelj mora v vlogi predstaviti oceno
stroškov za aktivnosti, ki so predmet razpisa. Prijavitelj mora upoštevati, da so upravičeni stroški prikazani kot dejanski stroški in
da ne smejo biti prikazani v obliki pavšalnih
zneskov.
Projektne prijave pod točko 1.1. se izberejo na podlagi naslednjih meril, navedenih
v spodnji tabeli.
Št. Opis merila

%

1. Vsebina promoviranih storitev, 50
namen, cilji, program animacijskih delavnic, opredelitev ciljnih
skupin in število potencialnih
uporabnikov.
2. Celovitost predlaganega projek- 25
ta, jasne utemeljitve namenov in
ciljev projekta, načrtovanih aktivnosti ter pričakovanih rezultatov
projekta ter začrtanih indikatorjev
spremljanja rezultatov, zagotavljanje kakovosti izvedbe projekta z
vidika celovitosti planiranih aktivnosti, realnosti terminskega plana,
usposobljenosti in referenc prijavitelja, vloge prijavitelja in partnerjev
v projektu, zagotavljanja ustreznega managementa projekta.
3. Finančni načrt animacijskih de- 25
lavnic.
Projektne prijave pod točko 1.2. se izberejo na podlagi naslednjih meril, navedenih
v spodnji tabeli.
Št. Opis merila

%

1. Vsebina prijavljenega programa 50
eUčenja, namen, cilji, struktura,
opredelitev ciljnih skupin in število potencialnih uporabnikov, uporaba multimedijskih orodij, način
podpore s strani tutorjev.
2. Celovitost predlaganega projek- 25
ta, jasne utemeljitve namenov in
ciljev projekta, načrtovanih aktivnosti ter pričakovanih rezultatov
projekta ter začrtanih indikatorjev
spremljanja rezultatov, zagotavljanje kakovosti izvedbe projekta z vidika celovitosti planiranih
aktivnosti, realnosti terminskega
plana, usposobljenosti in referenc
prijavitelja in partnerjev, vloge prijavitelja in partnerjev v projektu,
zagotavljanja ustreznega managementa projekta.
3. Finančni načrt razvoja progra- 25
ma.
Finančni načrt nadaljnje uporabe
programa eUčenja
Sredstva bodo dodeljena v skladu z razpoložljivimi sredstvi na osnovi doseženega
števila točk po padajočem vrstnem redu od
najvišje doseženega števila točk do najnižjega, ki pa ne sme biti manjše od 60 točk.
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4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je od 1. 1. 2005 do
28. 10. 2005. To pomeni, da se upoštevajo
vsi upravičeni stroški, ki so nastali in so bili
plačani v obdobju od 1. 1. 2005 do 28. 10.
2005.
5. Način prijave
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo mora biti dostavljena na naslov:
Pospeševalni center za malo gospodarstvo,
p.p. 3912, 1000 Ljubljana, do vključno 16. 8.
2005 do 12. ure v glavno pisarno Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo,
Dunajska 156 (WTC, 8. nadstropje), 1000
Ljubljana, ne glede na način dostave (s pošto ali osebno) v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis«, s pripisom
(Javni razpis za RCeP) na prednji strani ter
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo vrnjene prosilcem.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem
roku in vloge, ki niso skladne z namenom
razpisa, se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v
katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge
zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi
na javni razpis vključno z vsemi prilogami
resnični in točni.
6. Datum odpiranja: odpiranje prispelih
vlog ni javno in bo 17. 8. 2005.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in prijavni obrazci) je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.pcmg.si ali na sedežu Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo,
Dunajska 156 (WTC, 8. nadstropje), 1000
Ljubljana, v glavni pisarni, vsak delovni dan
do 14. ure (tel. 01/589-18-83). Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podjetja na
elektronski naslov: boris.kunilo@pcmg.si.
9. Dodatne informacije: prijavitelj lahko
dobi dodatne informacije v zvezi s pripravo
vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji
na podlagi pisnega zaprosila, ki se posreduje
na elektronski naslov boris.kunilo@pcmg.si
ali pisno na naslov naročnika najkasneje tri
delovne dni pred iztekom roka za oddajo
vlog, do 9. 8. 2005.
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo
Ob-19525/05
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme in Pravilnika o delovanju Garancijske sheme, Regionalni razvojni center Koper – Garancijska shema, priglasitve
Garancijske sheme po pravilu de minimis
(št. priglasitve: M001-5868696-2004) (v nadaljevanju RRC GS) objavlja v sodelovanju
z občinami Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica,
Izola, MO Koper, Piran, Sežana, Območno obrtno zbornico Izola, Območno obrtno
zbornico Koper, Območno obrtno zbornico
Piran in bankami Banko Koper d.d., Abanko
Vipa d.d. Ljubljana-PE Koper, SKB Banko
d.d. Ljubljana-PE Koper
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razpis
za dolgoročna posojila ter garancije za
dolgoročna posojila za projekte malega
gospodarstva
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil v skupni višini
185,698.914,38 SIT, za katere bo RRC GS
dodeljeval garancije v višini 50% skupne
vrednosti posojil, kar znaša 92.849.457,19
SIT.
Razpisana sredstva po občinah so (v
SIT):
Mestna občina Koper

33,751.220,03

Občina Izola

32,003.496,59

Občina Piran

54.185,22

Občina Sežana
OOZ Sežana*
Občina Hrpelje-Kozina
Občina Ilirska Bistrica
SKUPAJ

107,138.743,95
943.832,52
997.300,30
10,810.135,77
185,698.914,38

* Sredstva lahko koristijo tudi člani Obrtne
zbornice Sežana iz Komna in Divače.

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročna posojila
– prosilec lahko vloži vlogo za posojilo
v višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ 10,000.000 SIT, v izjemnih primerih do
20,000.000 SIT;
– obrestna mera za posojila najeta pri:
– Banki Koper d.d. in Abanki Vipa d.d.
Ljubljana-PE Koper znaša 3% nominalna
ﬁksna na letni ravni;
– SKB Banki d.d. Ljubljana-PE Koper: informacije o trenutni višini obrestne mere so
na razpolago na sedežu RRC Koper;
– za posojila Občina Ilirska Bistrica regresira svojim posojilojemalcem 2,5 odstotne točke do višine 55% vrednosti investicije
oziroma največ do zneska 10,000.000 SIT;
– doba vračanja posojila znaša od najmanj 1 leta do največ 5 let;
– moratorij na vračanje posojila znaša do
največ 6 mesecev;
– prosilec mora imeti med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev;
– prosilec zavaruje prejeto posojilo pri
banki z garancijo RRC GS v višini 50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji banke;
– bančni stroški vodenja kredita lahko
znašajo do 0,4% letno od stanja kredita pri
Banki Koper d.d. in Abanki Vipa d.d. Ljubljana-PE Koper oziroma 0,8% od zneska posojila, minimalno 35.000 SIT pri SKB Banki
d.d. Ljubljana-PE Koper.
2.2. Garancija Garancijske sheme:
– vloga za posojilo je hkrati vloga za garancijo;
– garancija znaša 50% posojila, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1. tega razpisa, nikakor pa ne more presegati 5,000.000
SIT;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRC GS z eno bianco menico, za posamezne primere pa s poroki na podlagi notarskega sporazuma;
– prosilec mora plačati za izdano garancijo 1% od odobrenega posojila.
3. Nameni za katere se dodeljujejo dolgoročna posojila in garancije
Posojila in garancije se dodeljujejo za
naslednje namene:
– nakup opreme-osnovnih sredstev;

– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov;
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje tri pogoje:
– so člani Garancijske sheme pri Regionalnem razvojnem centru (podpisana vloga
za včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine
v znesku 25.000 SIT;
– ustrezajo merilom za male gospodarske družbe po 51. in 72. členu Zakona o
gospodarskih družbah;
– imajo sedež dejavnosti na območju občin, ki so soﬁnancirale ustanovitev Garancijske sheme (Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica,
Izola, Koper, Piran, Sežana).
Do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, ki
opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja
področja, oddelke, skupine in razrede po
Standardni klasiﬁkaciji dejavnosti (SKD):
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 60 – Kopenski promet, cevovodni promet,
– oddelek 61 – Vodni promet,
– oddelek 62 – Zračni promet.
Do pomoči sheme po pravilu de minimis
niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, katerim bi bila pomoč neposredno
povezana z izvozno dejavnostjo prometa.
Prav tako do sredstev po tem razpisu
niso upravičena podjetja v težavah(glede na
določbe Zakona o ﬁnančnem poslovanju).
V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske sheme, članstvo ne predstavlja avtomatično obveznosti RRC GS pri odobritvi
posojila in garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev;
– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
ﬁnanciranja bo višja;
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih,
odpiranje novih delovnih mest);
– ekološko naravnani.
6. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je
razvidna iz obrazca: Vloga za dodelitev posojila in garancije, ki ga lahko člani sheme
dobijo na naslednjih mestih:
– RRC Koper, Župančičeva 18, Koper,
tel. 05/66-37-582 (Irena Cergol);
– Inkubator d.o.o.-PPC Sežana, Partizanska 82, Sežana, tel. 05/73-44-362 (Vlasta Sluban);
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
Ilirska Bistrica, tel. 05/71-41-361 (Nevenka
Tomšič).
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev. RRC GS bo javno objavil datum
porabe sredstev.
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8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval
kreditni odbor RRC GS in izbrane banke
enkrat mesečno.
RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo pristojnih organov v najkasneje 30
dneh po sprejemu odločitve.
10. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na mestih naštetih v 6. točki tega razpisa.
Regionalni razvojni center Koper
Garancijska shema
Št. 19/05
Ob-19816/05
Mestna občina Maribor objavlja na podlagi Odloka o pospeševanju malega gospodarstva v Mestni občini Maribor (MUV, št.
10/92 in 26/97) ob uporabi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 108/04) in Odloka o proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2005 (MUV,
št. 13/05)
razpis
za soﬁnanciranje stroškov organizacije
strokovnih srečanj na področju
gospodarstva
Predmet: dodelitev nepovratnih ﬁnančnih
sredstev za soﬁnanciranje stroškov organizacije strokovnih srečanj na področju gospodarstva, ki so se oziroma se bodo izvajala v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 10. 2005
na območju Mestne občine Maribor.
Namen: k spodbujanju podjetništva in
ustvarjanju ugodnega podjetniškega okolja
sodi tudi ustvarjanje ugodnih razmer za raziskave in inovacije; k temu lahko v veliki meri
pripomorejo ustrezno organizirane strokovne konference, srečanja, simpoziji, saj je
izmenjava različnih znanj in izkušenj na navedenem področju zelo pomembna.
Višina sredstev: sredstva so zagotovljena
v proračunu Mestne občine Maribor za leto
2005 v okvirni višini 6 mio SIT. Nepovratna
ﬁnančna sredstva se lahko pridobijo največ
v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci: članice univerze, raziskovalne in druge organizacije, gospodarske
družbe, samostojni podjetniki in društva s
poslovnim sedežem na območju Mestne občine Maribor, ki v okviru svoje dejavnosti
opravljajo tudi dejavnost organizacije strokovnih srečanj.
Upravičeni stroški: stroški promocijskega
materiala – (nakup papirja, barve, stroški tiskanja, stroški oblikovanja spletne strani za
internet), stroški izdelave zbornika oziroma
biltena (nakup papirja, barve, stroški tiskanja), stroški najema prostora (najemnina,
stroški telefona, interneta), stroški strokovnih sodelavcev in predavateljev (brez dnevnic in potnih stroškov).
Rok in način prijave na razpis: razpis je
odprt do 30. 9. 2005.
Prijavo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je treba v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj, razpis za soﬁnanciranje strokovnega srečanja« dostaviti na
naslov Mestna občina Maribor, Oddelek za
gospodarske dejavnosti, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor (upoštevale se bodo oddane prijave v glavni pisarni Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba št. 121/I,
do vključno 30. 9. 2005 do 12. ure oziroma
prijave, poslane po pošti s poštnim žigom, do

Št.

vključno 30. 9. 2005). Na hrbtni strani kuverte
morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Odpiranje prijav ni javno. Strokovna komisija bo prijave odprla do 7. 10. 2005.
Prepozno vloženih prijav komisija ne bo
odpirala in bodo vrnjene prijaviteljem brez
možnosti sodelovanja v ocenjevalnem postopku.
Če prijava ne bo popolna, bo prijavitelj v
roku 8 dni od odpiranja prijav pisno obveščen s pozivom k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
Prijave bo komisija obravnavala v celoti
do 31. 10. 2005. Prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa obveščeni v roku 10 dni od dne, ko
bo komisija pripravila predlog prejemnikov
sredstev.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo pri Oddelku za
gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 228/II ali
226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
22-01-382, Breda Voh, ali na elektronskem
naslovu mestna.obcina@maribor.si, s pripisom »razpis strokovno srečanje«.
Mestna občina Maribor
Št. 21/05
Ob-19817/05
Mestna občina Maribor objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 108/04) in Pravilnika o ﬁnančni pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor
(MUV, št. 12/03) ter Odloka o proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2005 (MUV,
št. 13/05)
razpis
za dodelitev ﬁnančne pomoči za razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Maribor za leto 2005
I. Splošni pogoji
1. Predmet javnega razpisa je ﬁnančna
pomoč za ukrepe kmetijske strukturne politike na območju Mestne občine Maribor (v
nadaljevanju občina). Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2005 v okvirni višini 26,000.000 SIT, od tega na proračunski
postavki:
– pospeševanje in razvoj kmetijstva za
namene: A – živinorejo, B – uvajanje ekološkega in integriranega kmetovanja, C – strokovno izobraževanje in D – druge oblike
pospeševanja razvoja kmetijstva – v okvirni
višini 22,000.000 SIT;
– urejanje kmetijskih zemljišč za namene: E – urejanje trajnih nasadov in F – izvedbo projektov razvoja podeželja – v okvirni
višini 4,000.000 SIT.
2. Za nepovratna sredstva ﬁnančne pomoči po tem razpisu lahko zaprosijo:
– kmetijska gospodarstva in druge ﬁzične ter pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost in imajo kmetijske površine na
območju Mestne občine Maribor,
– društva, ki imajo sedež na območju občine, se ukvarjajo z dejavnostjo s področja
kmetijstva ter izvajajo aktivnosti na območju
občine,
– institucije, ki izvajajo dejavnost za potrebe kmetijstva na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni prijavitelji.
3. Navedena nepovratna sredstva lahko
upravičenci pridobijo le pod pogojem podane
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izjave, da za isti namen niso prejeli sredstev
iz državnih ali mednarodnih virov, oziroma
koliko sredstev so iz teh virov že pridobili. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem
morajo biti izkazana kot nujna za obstoj in
razvoj kmetijskega gospodarstva.
II. Programi razvoja kmetijstva
A) Živinoreja
1. reprodukcija živali
višina pomoči: do 70% stroškov umetne
osemenitve živali in pregleda brejosti
pogoji za pridobitev: računi – potrdila o
osemenitvi ali pregleda brejosti živali
zahtevke vlagajo: rejci plemenskih živali.
B) Uvajanje ekološkega in integriranega
kmetovanja
1. kontrola ekološkega in integriranega
kmetovanja
višina pomoči: do 100% stroškov kontrole
pogoji za pridobitev: račun opravljene
kontrole pooblaščene službe, potrdilo o
vključenosti v kontrolo ekološkega oziroma
integriranega kmetovanja
zahtevke vlagajo: nosilci kmetij ekološke
ali integrirane pridelave;
2. analiza zemlje
višina pomoči: do 70% stroškov opravljene storitve
pogoji za pridobitev: račun opravljene
storitve in gnojilni načrt
zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskih gospodarstev;
3. trženje in promocija ekološkega kmetovanja
višina pomoči: do 50% stroškov trženja
in promocije
pogoji za pridobitev: računi stroškov trženja in promocije, vzorci promocije, potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega
kmetovanja
zahtevke vlagajo: nosilci trženja in promocije ekološkega kmetovanja;
4. ekološka reja Pohorje-beef
višina pomoči: v prvem letu preusmeritve do 30% stroškov reje, vendar največ do
200 EUR, v utečenem programu reje do 100
EUR za plemensko govedo
pogoji za pridobitev: potrdilo o registraciji
goveda v programu Pohorje-beef, potrdilo o
vključitvi v kontrolo ekološkega kmetovanja
ter izjava upravičenca, da ukrep izvaja 5 let
zahtevke vlagajo: rejci govedi Pohorjebeef.
C) Strokovno izobraževanje
1. strokovno izobraževanje kmetov in izobraževalne dejavnosti društev, ki delujejo
na področju kmetijstva
višina pomoči: do 100% upravičenih stroškov strokovnega izobraževanja
pogoji za pridobitev: računi stroškov
strokovnega izobraževanja, program strokovnega izobraževanja (predavanj, tečajev,
seminarjev, izdajanja strokovnih publikacij)
oziroma društva tudi izpisek iz registra društev, program strokovnega dela društva za
leto 2005 s speciﬁkacijo stroškov
prednost: strokovna izobraževanja kmetov
zahtevke vlagajo: udeleženci izobraževalnih programov, društva-združenja, organizatorji strokovnega izobraževanja
osnovna merila: pomen izobraževanja za
čim več uporabnikov, aktivno članstvo s poudarkom na članstvu iz občine, vsebina in
kvaliteta predloženega programa.
D) Druge oblike pospeševanja kmetijstva
1. projekti pospeševanja razvoja kmetijstva
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višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov oziroma do 50% upravičenih stroškov
za območja z omejenimi dejavniki za pripravo projektov oziroma uvajanje novih kultur in
tehnologij v kmetijstvu, predelavi in trženju
kmetijskih proizvodov, pri čemer lahko stroški dokumentacije znašajo do 12% upravičenih stroškov celotne investicije
pogoji za pridobitev: projektna dokumentacija s ﬁnančnim načrtom, roki izvedbe, soﬁnancerji, računi izvedbenih del – materiala
in storitev
zahtevke vlagajo: nosilci projektov;
2. projekti kmetijskih gospodarstev za
dopolnilne dejavnosti in prestrukturiranje –
poslovni načrti in projektna dokumentacija
za investicije na kmetiji
višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov oziroma do 50% upravičenih stroškov
za območja z omejenimi dejavniki za pripravo projektne dokumentacije za investicije na
kmetijah, pri čemer lahko stroški dokumentacije znašajo do 12% upravičenih stroškov
celotne investicije
pogoj za pridobitev: račun izdelave in izvod poslovnega načrta kmetije ter projektne
dokumentacije, gradbeno dovoljenje, ﬁnančni načrt projekta, mnenje Kmetijske svetovalne službe o perspektivnosti investicije
zahtevke vlagajo: nosilci projektov kmetijskega gospodarstva;
3) subvencioniranje obresti
višina pomoči: do 100% letnih obresti od
najetih bančnih kreditov v letu 2004 in 2005
za gradbeni material, storitve in opremo
pogoj za pridobitev: kreditna pogodba,
izračun obresti od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005,
dokazilo o plačanih obrestih, poslovni načrt
kmetije, mnenje Kmetijske svetovalne službe o perspektivnosti investicije
zahtevke vlagajo: nosilci investicije kmetijskega gospodarstva.
E) Urejanje trajnih nasadov
1. višina pomoči: do 50% upravičenih
stroškov investicije za reprodukcijske materiale in strojne storitve, vendar največ do 2000
EUR za obnovo hektarja trajnega nasada
pogoji za pridobitev: ureditveno investicijski program z izračunom vrednosti
investicije, računi materialnih stroškov in
stroškov opravljenih storitev ter mnenje o
perspektivnosti investicije Kmetijsko svetovalne službe
prednost: travniški nasadi
zahtevke vlagajo: nosilci investicije kmetijskega gospodarstva.
F) Izvedba projektov razvoja podeželja
1. namakanje kmetijskih zemljišč
višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov nakupa namakalne opreme lastnikov
kmetijskih zemljišč
pogoji za pridobitev: računi za namakalno opremo, pogodba o priključitvi na veliki
namakalni sistem ali dovoljenje za izrabo
vode za male sisteme
zahtevke vlagajo: nosilci projektov namakanja, ki imajo kmetijsko zemljišče v občini;
2. turistične, učne in tematske poti
višina pomoči: do 80% upravičenih stroškov izdelave in postavitve informacijskih in
usmerjevalnih tabel, ureditve počivališč
pogoji za pridobitev: izdelani programi,
računi stroškov – izvedbenih del in materialov
zahtevke vlagajo: nosilci projektov.
III. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 26. 9. 2005.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo je treba v zaprti kuverti s pripisom »Ne
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odpiraj – Razpis kmetijstvo« dostaviti na
naslov Mestna občina Maribor, Oddelek za
gospodarske dejavnosti, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo prijave, oddane do 26. 9. 2005 v glavni pisarni
Mestne občine Maribor, soba št. 121/I, do
vključno 26. 9. 2005 do 12. ure oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno
26. 9. 2005. Na hrbtni strani kuverte morata
biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Odpiranje prijav ni javno. Strokovna komisija bo prijave odprla najkasneje do 30. 9.
2005. Prijave bo komisija v celoti obravnavala do 28. 10. 2005. Če prijava ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja
prijav pisno obveščen s pozivom k dopolnitvi
vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v roku 10 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
do 31. 12. 2005.
Prepozno vloženih prijav komisija ne bo
odpirala in bodo vrnjene prijaviteljem brez
možnosti sodelovanja v ocenjevalnem postopku.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo pri Oddelku za
gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 222/II ali
226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Dodatne informacije so na voljo na tel. 22-01-387, Petra Klarič, na spletni
strani www.maribor.si ali elektronskem naslovu mestna.obcina@maribor.si, z navedbo »razpis kmetijstvo«.
Mestna občina Maribor
Št. 20/05
Ob-19818/05
Mestna občina Maribor objavlja na podlagi Pravilnika o ﬁnančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/03) ob uporabi Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 108/04) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2005
(MUV, št. 13/05)
razpis
za soﬁnanciranje stroškov prve
zaposlitve brezposelne osebe z visoko
izobrazbo
Predmet: program opredeljuje dodelitev
nepovratnih ﬁnančnih sredstev za prvo zaposlitev brezposelnih oseb, prijavljenih pri
Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi Maribor (v nadaljevanju zavod), z visoko
izobrazbo, pri katerih je dodelitev ﬁnančnih
sredstev nujno potrebna za realizacijo prve
zaposlitve; izvaja se v sodelovanju z zavodom.
Namen: spodbujanje reševanja brezposelnosti oseb s soﬁnanciranjem prvih zaposlitev oseb z visoko izobrazbo.
Upravičenci: prijavijo se lahko samostojni podjetniki posamezniki ali družbe,
ki izpolnjujejo pogoje za malo ali srednjo
gospodarsko družbo skladno s 4. členom
Pravilnika o ﬁnančni pomoči za spodbujanje
podjetništva v Mestni občini Maribor, s poslovnim sedežem na območju Mestne občine Maribor, in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– 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;
– so podpisali oziroma bodo najkasneje
do 31. 10. 2005 popisali pogodbo o spodbujanju novega zaposlovanja težje zaposljivih
oseb – subvencija v enkratnem znesku z
Zavodom RS za zaposlovanje, Območno
službo Maribor, in s to pogodbo zagotavljajo:
– zaposlitev na delovnem mestu z zahtevano visoko stopnjo izobrazbe brezposelni osebi s pridobljeno visoko stopnjo izobrazbe, ki je bila kot brezposelna oseba
prijavljena pri zavodu pred dnevom zaposlitve in ji ta zaposlitev pomeni prvo zaposlitev
(v nadaljevanju:delavec),
– delavec mora:
– biti mlajši od 25 let ali
– končati šolanje pred manj kot dvema letoma in ne sme biti starejši od 30 let v
trenutku podpisa pogodbe z Zavodom;
– delavec mora imeti stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor;
– soﬁnancirata se maksimalno dve prvi
zaposlitvi pri istem delodajalcu.
Višina pomoči: sredstva so zagotovljena
v proračunu Mestne občine Maribor za leto
2005 v okvirni višini 6 mio SIT.
Samostojni podjetniki posamezniki oziroma družbe, ki bodo zaposlile delavce, ki se
prvič zaposlujejo in imajo visoko izobrazbo,
lahko pridobijo ﬁnančna sredstva v odvisnosti
od višine sredstev, ki so jih oziroma jih bodo
pridobile pri zavodu v isti namen; občina bo
dodeljevala ﬁnančna sredstva v takšni višini,
da višina ﬁnančnih sredstev, ki jih bo posamezni samostojni podjetnik posameznik ali
družba pridobila od zavoda in od občine za
namen prve zaposlitve brezposelne osebe z
visoko izobrazbo skupaj, ne bo presegla:
– 900.000 SIT, kadar bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas najmanj
12 mesecev;
– 1,800.000 SIT, kadar bo pogodba o
zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas z obveznostjo najmanj 36 mesecev.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Rok in način prijave na razpis: razpis je
odprt do 30. 9. 2005.
Prijavo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je treba v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj, razpis za prvo zaposlitev« dostaviti na naslov Mestna občina
Maribor, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
(upoštevale se bodo oddane prijave v glavni
pisarni Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, soba št. 121/I, do vključno 30. 9.
2005 do 12. ure oziroma prijave, poslane
po pošti s poštnim žigom, do vključno 30. 9.
2005). Na hrbtni strani kuverte morajo biti
priimek in ime samostojnega podjetnika posameznika oziroma ﬁrma družbe ter poslovni sedež.
Odpiranje prijav ni javno. Strokovna komisija bo prijave odprla do 7. 10. 2005.
Prepozno vloženih prijav komisija ne bo
odpirala in bodo vrnjene prijaviteljem brez
možnosti sodelovanja v ocenjevalnem postopku.
Če prijava ne bo vsebovala zahtevane
dokumentacije, bo prijavitelj v roku 8 dni od
odpiranja prijav pisno obveščen s pozivom
k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Prijave bo komisija obravnavala v celoti
do 31. 10. 2005. Prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa obveščeni v roku 10 dni od dne, ko
bo komisija pripravila predlog prejemnikov
sredstev.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo pri Oddelku za
gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 228/II ali
226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
22-01-382, Breda Voh, ali na elektronskem
naslovu mestna.obcina@maribor.si, s pripisom »razpis za prvo zaposlitev«.
Mestna občina Maribor
Št. 17/05
Ob-19819/05
Mestna občina Maribor objavlja na podlagi Pravilnika o ﬁnančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/03) ob uporabi Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 108/04) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2005
(MUV, št. 13/05)
razpis
za subvencioniranje obrestne mere pri
dolgoročnih bančnih kreditih
Predmet: subvencioniranje obrestne
mere, plačane od 1. 8. 2004 do 31. 8. 2005
za dolgoročne bančne kredite, ki so jih najela podjetja leta 2004 in kasneje, za izvedbo
materialne investicije.
Upravičenci: podjetja; za podjetje po tem
razpisu se štejeta mala in srednja gospodarska družba in samostojni podjetnik posameznik po Pravilniku o ﬁnančni pomoči
za spodbujanje podjetništva v Mestni občini
Maribor (v nadaljevanju: občina).
Splošni pogoji: podjetje mora imeti poslovni sedež v občini.
Investicija mora biti realizirana v občini.
Podjetje mora biti neodvisno.
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, transport, kmetijstvo in ribištvo.
Skupna višina vseh prejetih državnih pomoči ne sme preseči določene višine pomoči v Pravilniku o ﬁnančni pomoči za spodbujanje podjetništva v občini.
Merila za izbor so navedena v razpisni
dokumentaciji.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
ki imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za
leto 2005 v okvirni višini 3,6 mio SIT.
Obrestna mera bančnega posojila je lahko subvencionirana največ do višine 50%
obrestne mere, določene med banko in prosilcem.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Rok in način prijave na razpis: razpis je
odprt do 30. 9. 2005.
Prijavo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je treba v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj, razpis za subvencioniranje obrestne mere« dostaviti na naslov
Mestna občina Maribor, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1,

Št.

2000 Maribor (upoštevale se bodo oddane
prijave v glavni pisarni Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba št. 121/I,
do vključno 30. 9. 2005 do 12. ure oziroma
prijave, poslane po pošti s poštnim žigom do
vključno 30. 9. 2005). Na hrbtni strani kuverte
morata biti polni naziv in naslov prijavitelja.
Odpiranje prijav ni javno. Strokovna komisija bo prijave odprla do 7. 10. 2005.
Prepozno vloženih prijav komisija ne bo
odpirala in bodo vrnjene prijaviteljem brez
možnosti sodelovanja v ocenjevalnem postopku.
Če prijava ne bo vsebovala zahtevane
dokumentacije, bo prijavitelj v roku 8 dni od
odpiranja prijav pisno obveščen s pozivom k
dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bo komisija zavrgla.
Prijave bo komisija obravnavala v celoti
do 31. 10. 2005. Prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa obveščeni v roku 10 dni od dne, ko
bo komisija pripravila predlog prejemnikov
sredstev.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo pri Oddelku za
gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 228/II ali
226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor www.maribor.si, rubrika razpisi.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
dobijo samo pisno po pošti ali na elektronskem naslovu mestna.obcina@maribor.si, s
pripisom »razpis za subvencioniranje obrestne mere«.
Mestna občina Maribor
Št. 18/05
Ob-19820/05
Mestna občina Maribor objavlja na podlagi Pravilnika o ﬁnančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/03) ob uporabi Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 108/04) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2005
(MUV, št. 13/05)
razpis
za soﬁnanciranje stroškov
samozaposlitve
Predmet: program opredeljuje dodelitev
nepovratnih ﬁnančnih sredstev za samozaposlitev brezposelnih oseb, prijavljenih
pri Zavodu RS za zaposlovanje, Območni
službi Maribor (v nadaljevanju: zavod), pri
katerih je dodelitev ﬁnančnih sredstev nujno
potrebna za realizacijo samozaposlitve; izvaja se v sodelovanju z zavodom.
Upravičenci: prijavijo se lahko ﬁzične
brezposelne osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri zavodu kot
registrirane brezposelne osebe; upoštevane
bodo tiste prijave, kjer so kandidati realizirali
samozaposlitev od meseca novembra 2004
dalje; samozaposlitev mora biti realizirana
najkasneje do 31. 10. 2005.
Splošni pogoji: registracija dejavnosti
mora biti izvedena na podlagi zakona o gospodarskih družbah, in sicer:
– kot samostojni podjetnik posameznik,
ki opravlja gospodarsko dejavnost kot svojo
izključno dejavnost, ali
– kot ustanovitelj oziroma soustanovitelj
družbe, ki je v tej družbi v rednem delovnem
razmerju.
Poslovni sedež in poslovni prostor samostojnega podjetnika posameznika oziroma
družbe morata biti na območju Mestne občine Maribor.
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Stalno prebivališče ﬁzične osebe, ki se
samozaposluje, mora biti na območju Mestne občine Maribor.
Samozaposlitev mora trajati najmanj dve
leti.
Višina sredstev: sredstva za namen
vzpodbujanja samozaposlovanja so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2005 v okvirni višini 67 mio SIT.
Fizične osebe lahko pridobijo ﬁnančna
sredstva v odvisnosti od višine sredstev, ki
so jih oziroma jih bodo pridobile pri zavodu;
občina bo dodeljevala ﬁnančna sredstva v
takšni višini, da višina ﬁnančnih sredstev,
ki jih bo posamezna ﬁzična oseba pridobila
od zavoda in od občine za namen samozaposlitve skupaj, ne bo presegla 900.000 SIT;
ker so sredstva omejena, bo višina sredstev,
ki jih bo pridobil posamezni upravičenec,
odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Tiste ﬁzične osebe, ki so pridobile sredstva v namen samozaposlitve iz proračuna
občine na razpisih, objavljenih v preteklih
letih v isti namen, niso upravičene do ﬁnančnih sredstev po tem razpisu.
Rok in način prijave na razpis: razpis je
odprt do 30. 9. 2005.
Prijavo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je treba v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj, razpis za samozaposlitev« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
(upoštevale se bodo oddane prijave v glavni
pisarni Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, soba št. 121/I, do vključno 30. 9.
2005 do 12. ure oziroma prijave, poslane
po pošti s poštnim žigom, do vključno 30. 9.
2005). Na hrbtni strani kuverte morajo biti
priimek in ime prijavitelja in polni naslov.
Odpiranje prijav ni javno. Strokovna komisija bo prijave odprla do 7. 10. 2005.
Prepozno vloženih prijav komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem
brez možnosti sodelovanja v ocenjevalnem
postopku.
Če prijava ne bo vsebovala zahtevane
dokumentacije, bo prijavitelj v roku 8 dni od
odpiranja prijav pisno obveščen s pozivom
k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
Prijave bo komisija obravnavala v celoti
do 31. 10. 2005. Prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa obveščeni v roku 10 dni od dne, ko
bo komisija pripravila predlog prejemnikov
sredstev.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo pri Oddelku za
gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 228/II ali
226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
22-01-382, Breda Voh, ali na elektronskem
naslovu mestna.obcina@maribor.si, s pripisom »razpis za samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor
Ob-19526/05
Na podlagi sprejetega proračuna Občine Pivka za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 139 z
dne 28. 12. 2004), Zakona o kmetijstvu (Ur.
l. RS, št. 54/00, 62/00 in 114/01), Pravil-
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nika o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka (Ur. l. RS, št. 77/02),
Spremembe Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka
(Ur. l. RS, št. 89/04), Mnenja Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja
št. 321-30-01-101/2004 z dne 8. 4. 2004 in
predlog Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo,
razvoj podeželja in turizem Občine Pivka, z
dne 30. 5. 2005 razpisujem
javni razpis
za dodelitev sredstev ﬁnančne pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Pivka
A) Ureditev pašnikov
Višina razpisanih sredstev: 2,000.000
SIT.
Soﬁnancira se do 40% upravičenih stroškov, vendar največ 400.000 SIT na vlagatelja za ureditev novega ali kompletno
obnovo starega pašnika za govedo, konje in
drobnico in sicer za stroške ograje, pastirja
in napajališča.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga mora biti vložena na obrazcu
Vloga 2005 – urejanje pašnikov;
– račun o nabavljenem materialu za postavitev pašne ograje za leto 2005 (datum
od 1. 10. 2004-30. 9. 2005);
– mapna kopija z vrisano lokacijo pašnika;
– zemljiškoknjižni izpisek za parcele,
kjer je postavljena pašna ograja oziroma
dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno
obdobje;
– vlagatelj mora pred izplačilom subvencije podati izjavo, da je pašnik končanvendar najkasneje do 30. 11. 2005, sicer ni
upravičen do izplačila subvencije;
– izjava, da za isti ukrep ni prejel drugih
javnih sredstev (občinski, državni ali mednarodni viri) oziroma da bo občino o višini
prejetih sredstev nemudoma obvestil (na
vlogi);
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo investitorji, ki urejajo nove površine pašnikov,
na način, da se najprej obravnavajo njihove
vloge in nato vloge investitorjev, ki obnavljajo obstoječe površine pašnikov.
B) Subvencioniranje obrestne mere za
kredite ter stroške najema kredita
Višina razpisanih sredstev: 800.000
SIT.
Subvencioniranje obrestne mere v višini do 5 odstotnih točk, subvencioniranje
stroškov najema kredita do 2,5% vrednosti
kredita.
Doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do 5 let.
Višina pomoči ne sme presegati 55%
upravičenih stroškov investicije.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vloga na obrazcu Vloga 2005 – subv.
obresti;
– pogodba o najemu kredita med posojilojemalcem in banko;
– posojila odobrena v tekočem letu;
– prosilci morajo imeti med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev;
– minimalni znesek posojila je 1,000.000
SIT ter maksimalni znesek vseh subvencioniranih kreditov znaša 15,000.000 SIT;
– podana mora biti ocena možnosti razvoja kmetije, pripravljena s strani KSS;
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– subvencionirajo se obresti za najeta investicijska posojila za novogradnje oziroma
adaptacije objektov (hlevi, gnojišča, seniki)
ter za najeta posojila za dopolnilne dejavnosti (novogradnje oziroma adaptacije objektov namenjenih dopolnilni dejavnosti na
kmetiji ter nakup strojev in opreme).
C) Soﬁnanciranje investicij
– nakup molzne in hladilne opreme,
– gradbena in obrtniška dela pri ureditvi
hlevskih kapacitet za govedo, drobnico in
konje.
Višina razpisanih sredstev: 3,100.000
SIT.
Soﬁnancira se do 30% upravičenih stroškov za investicije, začete v tekočem letu ter
nadaljevanja investicij iz preteklega leta, in
sicer za: nakup molzne in hladilne opreme
ter za gradbena in obrtniška dela pri ureditvi hlevskih kapacitet za govedo, drobnico
in konje.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na obrazcu – Vloga 2005 – tehn.
posodobitve;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
upravno dovoljenje (če gre za adaptacijo
objekta);
– račune za nakup opreme oziroma račune o izvedenih delih (datum od 1. 10.
2004–30. 9. 2005);
– podano mora biti mnenje o upravičenosti investicije na kmetiji, pripravljeno s
strani KSS;
– izjava, da za isti ukrep ni prejel drugih
javnih sredstev (občinski, državni ali mednarodni viri) oziroma da bo občino o višini
prejetih sredstev nemudoma obvestil (na
vlogi).
D) Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev:
– nastanitvene kapacitete 1,200.000
SIT,
– za izvajanje dejavnosti izposoje koles:
400.000 SIT,
– za izvajanje drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: 2,900.000 SIT.
Soﬁnancira se upravičene stroške za
investicije za posamezne vrste dopolnilnih
dejavnosti, začete v tekočem letu ter nadaljevanje investicij iz preteklega leta, in
sicer za:
– nove nastanitvene kapacitete (do 40%
stroškov investicije v nove nastanitvene kapacitete oziroma največ za vsako ležišče
150.000 SIT + 15% za vsako višjo kategorijo);
– izvajanje dejavnosti izposoje koles
(do 40% stroškov nabave oziroma največ
40.000 SIT/kolo) – minimalno število koles,
ki so predmet subvencije je 10;
– izvajanje drugih dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (do 40% stroškov za izgradnjo ali
obnovo osnovnih in spremljajočih prostorov
ter nakup opreme za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah).
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na obrazcu: Vloga 2005 – nastanitve oziroma Vloga 2005 – izposoja koles
oziroma Vloga 2005 – ostale dejavnosti;
– račune za nakup opreme, oziroma račune za gradbena in obrtniška dela (datum
od 1. 10. 2004–30. 9. 2005);
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti;
– mnenje kmetijske svetovalne službe;

– vlagatelj mora pred izplačilom subvencije predložiti uporabno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti za katero se uveljavlja subvencija, vendar najkasneje do 31. 11.
2005;
– izjava vlagatelja, da bo dopolnilno dejavnost izvajal vsaj še pet let po prejemu
sredstev iz občinskega proračuna;
– izjava, da za isti ukrep ni prejel drugih
javnih sredstev (občinski, državni ali mednarodni viri) oziroma, da bo občino o višini
prejetih sredstev nemudoma obvestil (na
vlogi);
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo
investitorji, ki imajo registrirano naslednjo
vrsto dopolnilne dejavnosti na kmetiji: predelava, obdelava in dodelava doma pridelanih kmetijskih živil namenjenih trženju ter
turizem na kmetiji, in sicer na način, da se
najprej obravnavajo njihove vloge in nato
vloge investitorjev, ki imajo registrirane druge vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
E) Soﬁnanciranje ureditve namakalnih
sistemov
Višina razpisanih sredstev: 500.000
SIT.
Subvencionira se do 40% stroškov izvedbe mini namakalnih sistemov v intenzivnih sadovnjakih (nabava opreme za namakanje: črpalke, razvodne cevi).
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na obrazcu Vloga 2005 – namakanje;
– račune o nabavljenem materialu (datum od 1. 10. 2004–30. 9. 2005);
– mapna kopija z vrisom opravljenih
del;
– mnenje kmetijske svetovalne službe.
F) Soﬁnanciranje stroškov postopka pri
nakupu oziroma menjavi kmetijskih zemljišč
Višina razpisanih sredstev: 600.000
SIT.
Soﬁnancirajo se stroški postopka nakupa
oziroma menjave zemljišč do 75%. (sodne
in upravne takse ter stroški notarskih overitev).
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga na obrazcu Vloga 2005 – zemljišča;
– mapna kopija;
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne
službe;
– overjeno kupoprodajno pogodbo (ne
starejšo od enega leta);
– overjeno menjalno pogodbo;
– odločbo Upravne enote Postojna o
odobritvi pravnega posla (v primeru nakupa);
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda
Upravna enota Postojna (v primeru menjave);
– potrdilo o plačanih taksah ter račune za
stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla
(nakupa oziroma menjave kmetijskih zemljišč).
G) Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji
Višina razpisanih sredstev: 1,500.000
SIT.
Pooblaščenim organizacijam (veterinarskim službam), ki opravljajo storitve osemenjevanja živine v kmečki reji se subvencionira do 25% upravičenih stroškov umetnega
osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih kobil neposredno med letom na podlagi
mesečnih zahtevkov.
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Lastnikom, ki imajo goveje plemenice in
plemenske kobile se subvencionira do 25%
upravičenih stroškov naravnega pripusta
govejih plemenic in plemenskih kobil vendar največ 7.500 SIT/pripust.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga na obrazcu – Vloga 2005 –
osemenitev;
– kopije pripustnega lista.
H) Soﬁnanciranje dejavnosti društev s
področja kmetijstva in gozdarstva
Višina razpisanih sredstev: 1,500.000
SIT.
Subvencionira se delovanje društev za
leto 2005, ki delujejo za namene pospeševanja in razvoja kmetijstva na območju Občine Pivka. Upravičenci so društva in zveze
društev na območju Občine Pivka, s sedežem v Občini Pivka ter društva, ki nimajo sedeža v Občini Pivka je pa aktivnost društva
usmerjena tudi na območje Občine Pivka in
je v interesu občine.
Subvencionira se do 50% ﬁnančno
ovrednotenega programa s področja kmetijstva, vendar največ 250.000 SIT/društvo,
in sicer izvedbe in sodelovanje na sejmih,
razstavah, izvedba predavanj, strokovnih
posvetov in srečanj, izvedba izobraževanj
ter priprava promocijskega materiala.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga na obrazcu – Vloga 2005 – društva;
– seznam članov društva;
– plan dela za leto 2005;
– poročilo o delu za leto 2004;
– odločba o registraciji društva.
I) Soﬁnanciranje stroškov prevoza mleka
Višina razpisanih sredstev: 1,200.000
SIT.
Subvencionira se stroške prevoza mleka
kmetom v krajih, kjer prevoznih stroškov
zaradi nerentabilnosti odvzema mleka ne
krije mlekarna.
Subvencionira se do 3,5 SIT/l mleka.
Prevzemno mesto mora biti na območju
Občine Pivka.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga na obrazcu – Vloga 2005 – prevoz mleka;
– dovoljenje VURS za oddajo mleka v
javno potrošnjo;
– račune za prevoz mleka.
J) Soﬁnanciranje analiz zemlje in krme
ter določanje zrelosti sadja
Višina razpisanih sredstev: 200.000
SIT.
Soﬁnancira se do 40% stroškov analize
zemlje in krme ter določanja zrelosti sadja.
Analize krme in sadja se izvajajo na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne
službe.
Upravičenec je Kmetijsko svetovalna
služba.
Subvencioniranje se izvaja neposredno
KSS Pivka na podlagi prejetih zahtevkov do
porabe razpoložljivih sredstev.
K) Soﬁnanciranje izobraževanja kmetov
Višina razpisanih sredstev:
– za individualno izobraževanje: 500.000
SIT,
– za organizirano izobraževanje: 600.000
SIT.
Za individualno izobraževanje se soﬁnancira do 70% stroškov za izobraževanje
in usposabljanje kmeta, ki vključujejo stro-
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ške izobraževanja (kotizacije) s področja
kmetijstva, gozdarstva, dopolnilnih dejavnosti in turizma.
Za organizirano izobraževanje preko
KSS se soﬁnancira do 100% stroškov izobraževanja in se izvaja neposredno med
letom na podlagi mesečnih zahtevkov do
porabe razpoložljivih sredstev.
Upravičenec mora predložiti naslednjo
dokumentacijo:
– vloga na obrazcu Vloga 2005 – izobraževanje;
– računi za izvedeno izobraževanje.
L) Ostali pogoji
Upravičenci do sredstev iz točk A, B, C,
D, E, F in I so ﬁzične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v Občini Pivka, ki se ukvarjajo
s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo na
področju razvoja kmetijstva in podeželja.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem
le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Pivka.
Pri točkah G, H, J in K so upravičenci do
soﬁnanciranja poleg ﬁzičnih in pravnih oseb
iz prejšnjega odstavka tudi osebe, ki imajo
sedež izven Občine Pivka, vendar je aktivnost, ki je predmet prijave opravljena na območju Občine Pivka oziroma so uporabniki
storitve ali udeleženci izobraževanj občani
Občine Pivka.
Vlagatelji uveljavijo sredstva po tem razpisu na podlagi pisne vloge na predpisanem
obrazcu za določen namen in priložijo predpisano dokumentacijo. Vlagatelji jamčijo s
svojim podpisom za pravilnost podatkov navedenih na predpisanih obrazcih. Obrazci
se dobijo na Občini Pivka, v sprejemni pisarni oziroma na spletni strani Občine Pivka
www.pivka.si.
Vloge obravnava Odbor za kmetijstvo,
gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Občine Pivka. Na podlagi mnenja Odbora za
kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in
turizem odloči o vloženih vlogah upravni
organ z odločbo oziroma na podlagi sklenjene pogodbe.
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil o plačanih računih.
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Pivka spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna
za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga
oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo do
dneva vračila sredstev v primerih, ko se
ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delni ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti ukrep prejel
druga javna sredstva (občinska, državna ali
mednarodni viri)
– da je upravičenec odtujil (prodal) objekte in opremo, soﬁnancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom
5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Prepozno vložene vloge po tem razpisu
se zavržejo, neustrezne pa zavrnejo.
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Vloge sprejema do 30. 9. 2005 Občina
Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, v zaprtih
kuvertah z oznako "Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – Kmetijstvo 2005".
Občina Pivka
Ob-19527/05
Na podlagi sprejetega proračuna Občine Pivka za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 139 z
dne 28. 12. 2004), Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje in razvoj malega
gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje
projektov inovacij v Občini Pivka (Ur. l. RS,
142/04), Spremembe pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje in razvoj malega
gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje
projektov inovacij v Občini Pivka, mnenja
Ministrstva za ﬁnance št. 446-95/2004/5 z
dne 22. 4. 2005 in predlog Odbora za malo
gospodarstvo in obrt z dne 10. 5. 2005 razpisujem
javni razpis
za dodelitev sredstev ﬁnančne pomoči
za pospeševanje in razvoj malega
gospodarstva v Občini Pivka
I. Predmet natečaja je dodelitev proračunskih sredstev Občine Pivka subvencioniranje obrestne mere ter stroškov najema
kredita.
Višina razpisanih sredstev: 2,400.000
SIT.
Subvencioniranje obrestne mere v višini do 5 odstotnih točk, subvencioniranje
stroškov najema kredita do 2,5% vrednosti
kredita.
Doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do 5 let.
Višina pomoči ne sme presegati 55%
upravičenih stroškov investicije.
Upravičenci
Na natečaj se lahko prijavijo samostojni
podjetniki posamezniki, registrirani sobodajalci in mala podjetja, ki so registrirani
po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01,
59/01, 50/02) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah;
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij;
– imajo sedež ali samostojno enoto na
območju Občine Pivka.
Pogoji:
Sredstva se bodo dodeljevala prosilcem,
ki poleg pogojev iz 1. točke natečaja izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– imajo med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev;
– minimalni znesek posojila znaša
1,000.000 SIT ter maksimalni znesek vseh
subvencioniranih kreditov znaša 15,000.000
SIT;
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Pivka vsaj 5 let po
njenem zaključku;
– posojila odobrena v tekočem letu.
Namen:
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo
poslovnih prostorov;
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– nakup, graditev, adaptacijo poslovnih
prostorov;
– nakup opreme – osnovnih sredstev;
– posodobitev obstoječih proizvodnih in
storitvenih kapacitet.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo.
– vloga na obrazcu Vloga 2005 – subv.
obresti;
– pogodba o najemu kredita med posojilojemalcem in banko;
– dokazila o stroških najema kredita;
– amortizacijski načrt odplačevanja kredita.
II. Vloge, rok za prijavo in obdelava vlog
Vlagatelji uveljavijo sredstva po tem razpisu na podlagi pisne vloge na predpisanem
obrazcu za določen namen in priložijo predpisano dokumentacijo. Vlagatelji jamčijo s
svojim podpisom za pravilnost podatkov navedenih na predpisanih obrazcih. Obrazci
se dobijo na Občini Pivka, v sprejemni pisarni oziroma na spletni strani Občine Pivka
www.pivka.si.
Vloge obravnava Odbor za malo gospodarstvo in obrt Občine Pivka. Na podlagi
mnenja Odbora za malo gospodarstvo in
obrt, odloči o vloženih vlogah upravni organ
z odločbo oziroma na podlagi sklenjene pogodbe.
Na osnovi predloga komisije bo župan v
osmih dneh izdal sklep o dodelitvi sredstev.
Občinska uprava ima od posameznega
prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to
potrebno za ugotavljanje upravičenosti in
izpolnjevanja pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Namensko porabo proračunskih sredstev
preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje malega gospodarstva, lahko
pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani
župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo do
dneva vračila sredstev v primerih, ko se
ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delni ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti ukrep prejel
druga javna sredstva (občinska, državna ali
mednarodni viri) in skupna pomoč po pravilu
»de minimis« presega 100.000 EUR v obdobju treh let,
– da je upravičenec odtujil (prodal) objekte in opremo, soﬁnancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom
5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Prepozno vložene vloge po tem razpisu
se zavržejo, neustrezne pa zavrnejo.
Vloge sprejema do 30. 9. 2005 Občina
Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, v zaprtih
kuvertah z oznako "Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – subvencija obresti".
Občina Pivka
Ob-19528/05
Na podlagi sprejetega proračuna Občine Pivka za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 139 z
dne 28. 12. 2004), Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje in razvoj malega
gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje
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projektov inovacij v Občini Pivka (Ur. l. RS,
št. 142/04), Spremembo pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje
projektov inovacij v Občini Pivka (Ur. l. RS,
št. 54/05), mnenje Ministrstva za ﬁnance št.
446-95/2004/5 z dne 22. 4. 2005 in predlog
Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj
podeželja in turizem z dne 30. 5. 2005 razpisujem
javni razpis
za dodelitev sredstev ﬁnančne pomoči
za ohranjanje in razvoj turizma v Občini
Pivka
I. Predmet natečaja je dodelitev proračunskih sredstev Občine Pivka za soﬁnanciranje izvedbe investicij na področju turistične infrastrukture – nastanitvene kapacitete.
Višina razpisanih sredstev: 3,500.000
SIT.
Višina soﬁnanciranja posamezne investicije v nove nastanitvene kapacitete znaša
največ 150.000 SIT/ležišče ter dodatno 15%
za vsako višjo kategorijo, vendar pa skupna višina pomoči lahko dosega največ 40%
upravičenih stroškov investicije. Maksimalno število ležišč za katere lahko posamezni
investitor pridobi subvencijo je 25.
Upravičenci
Na natečaj se lahko prijavijo samostojni
podjetniki posamezniki, registrirani sobodajalci in mala podjetja, ki so registrirani po
Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93 in spremembe) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah;
– imajo stalno bivališče oziroma sedež
ali samostojno enoto na območju Občine
Pivka.
– se ukvarjajo s turistično dejavnostjo.
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo investitorji, ki pričenjajo na novo z izgradnjo
nastanitvenih kapacitet, na način, da se najprej obravnavajo njihove vloge in nato vloge
investitorjev, ki že razpolagajo z nastanitvenimi kapacitetami.
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem razpisu so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih
prostorov;
– stroški nakupa, graditve in adaptacije
poslovnih prostorov;
– nakup opreme – osnovnih sredstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo.
– vloga na obrazcu Vloga 2005 – turizem;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
upravno dovoljenje (če gre za adaptacijo
objekta);
– račune za nakup opreme oziroma račune o izvedenih delih;
– vlagatelj mora pred izplačilom subvencije predložiti uporabno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti za katero se uveljavlja subvencija, vendar najkasneje do 31. 11.
2005;
– izjava vlagatelja, da bo dopolnilno dejavnost izvajal vsaj še pet let po prejemu
sredstev iz občinskega proračuna ter da bo
v tem času oddajal občinski upravi poročila
o zasedenosti nastanitvenih kapacitet in sicer do 31.1. za preteklo leto;

– izjava, da za isti ukrep ni prejel drugih
javnih sredstev (občinski, državni ali mednarodni viri) oziroma, da bo občino o višini
prejetih sredstev nemudoma obvestil (na
vlogi).
II. Vloge, rok za prijavo in obdelava vlog
Vlagatelji uveljavijo sredstva po tem razpisu na podlagi pisne vloge na predpisanem
obrazcu za določen namen in priložijo predpisano dokumentacijo. Vlagatelji jamčijo s
svojim podpisom za pravilnost podatkov navedenih na predpisanih obrazcih. Obrazci
se dobijo na Občini Pivka, v sprejemni pisarni oziroma na spletni strani Občine Pivka
www.pivka.si.
Vloge obravnava Odbor za kmetijstvo,
gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Občine Pivka. Na podlagi mnenja Odbora za
kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in
turizem, odloči o vloženih vlogah upravni
organ z odločbo oziroma na podlagi sklenjene pogodbe.
Na osnovi predloga komisije bo župan v
osmih dneh izdal sklep o dodelitvi sredstev.
Občinska uprava ima od posameznega
prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to
potrebno za ugotavljanje upravičenosti in
izpolnjevanja pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Namensko porabo proračunskih sredstev preverja občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, lahko pa
tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja
tudi nadzorni odbor občine.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo do
dneva vračila sredstev v primerih, ko se
ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delni ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti ukrep prejel
druga javna sredstva (občinska, državna ali
mednarodni viri) in skupna pomoč po pravilu
»de minimis« presega 100.000 EUR v obdobju treh let,
– da je upravičenec odtujil (prodal) objekte in opremo, soﬁnancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom
5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Prepozno vložene vloge po tem razpisu
se zavržejo, neustrezne pa zavrnejo.
Vloge sprejema do 30. 9. 2005 Občina
Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, v zaprtih
kuvertah z oznako "Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – Turizem 2005".
Občina Pivka
Št. 650-1/04
Ob-19757/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in Pravilnika za soﬁnanciranje programov športa v občini Kobarid
(Ur. l. RS, št. 60/02 in 69/03), ter v skladu z
Letnim programom športa v Občini Kobarid
za leto 2005, objavlja Občina Kobarid, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa v letu 2005
Vsebina javnega razpisa:
1. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev.
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2. Pogoji za prijavo na razpis.
3. Rok in način prijave.
4. Vsebina vloge.
5. Informiranje kandidatov, razpisna dokumentacija.
6. Postopek obravnave vlog.
1. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje naslednjih programov športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športne prireditve,
– izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za delo v športu,
– delovanje društev, promocija športa.
Višina razpisanih sredstev za soﬁnanciranje programov športa v letu 2005 je, v
skladu s proračunom, 4,000.000 SIT. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2005.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci športa iz 8. člena Zakona o športu, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom
o društvih, s sedežem v občini Kobarid in v
njej pretežno izvajajo svojo dejavnost,
– da so registrirani in delujejo najmanj
1 leto,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti.
V primeru, da se posamezen program
izvaja v občini Kobarid in je namenjen občanom kobariške občine, na razpis pa se
z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Kobarid, je za
izvajalca tega programa lahko izbran tudi
subjekt, ki nima sedeža v Občini Kobarid,
izpolnjuje pa vse ostale pogoje.
– Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izboru.
V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s pogoji, merili in normativi
za vrednotenje programov športa v Občini
Kobarid.
3. Rok in način prijave
Predlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko oziroma osebno,
najpozneje do 5. 8. 2005 na naslov:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid, z oznako »Ne odpiraj - javni razpis
šport 2005«.
Prijav, ki ne bodo prispele pravočasno,
ne bomo upoštevali.
4. Vsebina vloge
Vloge za soﬁnanciranje letnega programa športa morajo biti izdelane izključno na
obrazcih iz razpisne dokumentacije (obrazci
PSPŠ-1 in PSPŠ-2), ki jih dvignete na sedežu Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid.
Nepopolne prijave bo potrebno dopolniti v roku 5 dni od pisnega poziva Občine
Kobarid.
5. Informiranje kandidatov, razpisna dokumentacija: podrobnejše informacije lahko dobite na Upravi Občine Kobarid, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid, tel. 05/38-99-200
ali 05/38-99-219, vsak ponedeljek, sredo in
petek med 9. in 14. uro.
6. Postopek obravnave vlog
Odpiranje prijav ne bo javno.
Komisija za vodenje javnega razpisa bo
zbrala, obdelala in pripravila predlog izbora
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programov in predlog delitve sredstev, ki jih
za soﬁnanciranje programov športa zagotavlja proračun občine Kobarid.
Predlog razdelitve sredstev bo posredovala komisija županu, ki bo o delitvi sredstev
odločil s sklepom.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku
30 dni od zaključka razpisa, izbrani izvajalci
letnega programa športa pa pozvani k podpisu pogodbe.
Občina Kobarid
Št. 02504-1/2005
Ob-19846/05
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. 6/03 in 97/03), Pravilnikom
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 108/04) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za
leto 2005 (Uradni list RS, št. 18/05) Občina
Sežana objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje dejavnosti
kulturnih društev, društev s področja
izobraževanja in individualnih kulturnih
delavcev
1. Predmet razpisa: Občina Sežana
razpisuje sredstva za redno delo kulturnih
društev, društev s področja izobraževanja
in individualnih kulturnih delavcev za leto
2005 v Občini Sežana, proračunska postavka 2336.
2. Cilj razpisa
Namen razpisa je soﬁnancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in društev s področja izobraževanja, ki se ukvarjajo s kulturo in delujejo v Občini Sežana, ter
individualnih kulturnih delavcev.
Sredstva, namenjena ﬁnanciranju rednega dela kulturnih društev in društev s področja izobraževanja, so razdeljena na redno
delo društev, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko
kulturo s področja zborovskega petja, klasične glasbe, izraznega plesa, baleta, folklore, likovne, ﬁlmske, gledališke, literarne
umetnosti, gledališke in etnološko-arheoloških raziskav.
Sredstva za ﬁnanciranje individualnih
kulturnih delavcev so namenjena posameznikom, ki delujejo na področju glasbenega,
likovnega, fotografskega, literarnega in gledališkega ustvarjanja.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– vsa kulturna društva in društva s področja izobraževanja, ki so registrirana pri
Upravni enoti Sežana,
– ﬁzične osebe, ki imajo stalno bivališče
v Občini Sežana in aktivno delujejo na področju kulture v Občini Sežana,
– prijavitelji aktivno delujejo v Občini Sežana,
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna ﬁnančna poročila, plan dela
za tekoče leto).
Na razpis se ne morejo prijaviti upokojenska društva ter društva, ki delujejo na področju športa, turizma in šolska društva.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za soﬁnanciranje dejavnosti kulturnih društev in društev s področja izobraževanja v
Občini Sežana iz občinskega proračuna v
letu 2005, ki jo imenuje župan Občine Sežana za področja, ki so predmet razpisa.
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Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog in
vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji:
– kvaliteta dela kulturnega društva in
društev s področja izobraževanja (odmevnost realiziranih projektov),
– aktivnost kulturnega dela (število nastopov v občini in izven nje),
– sodelovanje z Občino Sežana (nastopi
za občino in sodelovanje pri oblikovanju občinskih prireditev),
– udeležba na različnih prireditvah v Občini Sežana, po Sloveniji ter v tujini,
– splošni razpisni kriteriji veljajo tudi za
prijavitelje, ki nastopajo kot ﬁzične osebe.
6. Prednostni razpisni kriteriji:
– kulturno društvo v programskem in izvajalskem pogledu presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualni
in inovativni pristop,
– obiskanost prireditev,
– ﬁnančno poročilo in oddana bilanca
stanja za leto 2004,
– aktivna udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih in mednarodnih prireditvah
in tekmovanjih,
– aktivnost društva pri uveljavljanju kulturne podobe Občine Sežana ter sodelovanje z Občino Sežana,
– reference predlagatelja (odmevnost realiziranih projektov in odziv javnosti),
– izpolnjene obveznosti do Občine Sežana, kolikor je predlagatelj že kandidiral na
razpise občine v prejšnjih letih,
– prednostni razpisni kriteriji veljajo tudi
za individualne kulturne delavce.
7. Uporaba kriterijev: komisija bo glede na
izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto
del in izločila morebitna društva, ki ne delujejo
na področju kulture, ter predlagala višino soﬁnanciranja dela posameznih kulturnih društev
in društev s področja izobraževanja.
8. Okvirna vrednost
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih rednemu delu kulturnih društev
in društev s področja izobraževanja, znaša
9,000.000 SIT, in sicer okvirno za:
A) kulturna društva, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, v višini 5,500.000 SIT,
B) društva s področja izobraževanja v
višini 3,300.000 SIT,
C) za delo individualnih kulturnih delavcev v višini 200.000 SIT.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005.
10. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je 30 dni od dneva te objave.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za kulturna društva in društva s področja izobraževanja
obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– splošne in prednostne kriterije za izbiro
predlagateljev in način ocenjevanja,
– podatke o predlagatelju,
– dokazilo o usposobljenosti predlagateljev,
– plan dela za leto 2005,
– poročilo o delu v letu 2004,
– zaključni račun za leto 2004.
Prijavitelji, ki so ﬁzične osebe oziroma individualni kulturni delavci, morajo ob prijavi
na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
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– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– dokazilo o stalnem prebivališču (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista),
– reference (mnenje strokovne javnosti,
časopisni članki o delu oziroma projektih
predlagatelja),
– če gre za izobraževalni program oziroma prijavo na javni razpis – potrdilo o vpisu
na izobraževalni program oziroma prijavo
na seminar.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana v sobi št. 10, pri Niki Korošec vsak
delavnik. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Bojani Kermolj v
sobi št. 66. Razpis in obrazci so dosegljivi
tudi preko internetne strani Občine Sežana:
http://www.sezana.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v roku 30 dni od te objave, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Redno delo kulturnih društev 2005«. Na hrbtni
strani mora biti navedba vlagatelja naziv
oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto v razpisnem
roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 11.
V tem primeru bodo prosilci pozvani, da
v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne prejetega obvestila z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Občina Sežana bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Občina Sežana lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Bojana Kermolj (tel. 05/73-10-127) ali druzbene.dejavnosti@sezana.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa v roku
30 dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki
vodi postopek.
Občina Sežana
Št. 991-403/0-4
Ob-19981/05
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
(Ur. l. RS, št. 54/00), 18. člena Statuta Občine Dobrovnik/Dobronak (Ur. l. RS, št. 34/99,
23/01, 49/02 in 37/03), Odloka o proračunu
Občine Dobrovnik za leto 2005 (Uradne objave občine Dobrovnik, št. 1/2005), Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04),
9. in 10. člena Pravilnika za soﬁnanciranje
programov ohranjevanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik (Urad-
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ne objave Občine Dobrovnik, št. 3/2004),
objavlja Občina Dobrovnik
javni razpis
za soﬁnanciranje programov ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Dobrovnik za leto 2005
1. Naročnik: Občina Dobrovnik.
2. Naslov naročnika: Dobrovnik 297, 9223
Dobrovnik/Dobronak, tel. 02/577-68-80, telefaks 02/277-68-87, elektronski naslov: obcina.dobrovnik@siol.net.
3. Predmet razpisa: Občina Dobrovnik
namenja ﬁnančna sredstva za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Dobrovnik po tem
razpisu iz proračuna za leto 2005 v višini
3,000.000 SIT, in sicer:
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz
konvencionalnega (ustaljenega) načina
kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje,
– izboljšanju genetskega potenciala v
živinoreji,
– preventivnim ukrepom na področju
zdravstvenega varstva domačih živali in
rastlin,
– soﬁnanciranje nakupa hladilnikov za
mleko najmanj 200 litrov kapacitete,
– soﬁnanciranju testiranja škropilnic in
pršilnikov ter soﬁnanciranje analiz zemlje
in krme,
– razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– spodbujanju različnih oblik izobraževanja na področju kmetijstva,
– soﬁnanciranju posameznih ukrepov,
katerih namen je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu.
4. Pogoji in višina razpisanih sredstev
pomoči:
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za pridobitev sredstev iz naslova soﬁnanciranja programov ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrovnik
so navedeni v tem javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Zainteresirani vlagatelji
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od
dneva objave javnega razpisa dalje na naslovu: Občina Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik/Dobronak 297, 9223 Dobrovnik/Dobronak, v tajništvu občine, pri Mariji Sekereš, v
času uradnih ur.
a) Upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo ﬁzične osebe
– kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Dobrovnik, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo
hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter
s promocijo in izobraževanjem na področju
razvoja kmetijstva in podeželja, ki se izkažejo s potrdilom o statusu kmeta ali MID
številko kmetije – za ﬁzične osebe oziroma
z izpisom iz registra pravnih oseb – za pravne osebe.
1. Investicije in tehnološke posodobitve
v kmetijstvu
1.1. Soﬁnanciranje izdelave projektne
dokumentacije in investicije za hleve
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave
projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti)
in poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo
domačih živali.
a) Višina razpisanih sredstev: 450.000
SIT;
1. za projektno dokumentacijo v višini
100.000 SIT;

2. za investicije v višini 350.000 SIT:
– soﬁnancira se do 20% upravičenih stroškov celotne investicije začete v tekočem
letu oziroma maksimalno do 25.000 SIT
upravičenih stroškov posamezne investicije,
začete v tekočem letu za izdelavo projektne
dokumentacije in poslovnega načrta,
– soﬁnanciranje investicije do 20% upravičenih stroškov celotne investicije začete
v tekočem letu oziroma maksimalno do
175.000 SIT upravičenih stroškov posamezne investicije, in sicer za: novogradnjo,
rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun o plačilu projektne dokumentacije ali račun o nabavi gradbenega materiala in izvedbi gradbeno obrtniških del (iz
računa mora biti razvidna vrsta opravljene
storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali
druge pooblaščene organizacije (iz računa
mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne
službe k predvideni investiciji.
2. Projekti na področju kmetijstva
2.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pridelavo hrane
Podpora je namenjena kmetijam, ki se
preusmerjajo iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh kmetijskih
kultur z namenom nadzorovane uporabe
gnojil in ﬁtofarmacevtskih sredstev.
a) Višina razpisanih sredstev: 150.000
SIT;
– kritje upravičenih stroškov kontrole
integrirane pridelave rastlin pooblaščene
organizacije do 100% oziroma do višine
največ 50.000 SIT na posamezno kmetijsko gospodarstvo oziroma upravičenca v
tekočem letu.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo (certiﬁkat) o vključenosti v integrirano pridelavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v tekočem letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
2.2. Podpora preusmeritvam kmetij v
ekološko kmetovanje
Podpora je namenjena kmetijam, ki se
preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
a) Višina razpisanih sredstev: 100.000
SIT;
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene
organizacije do 100% oziroma do višine
največ 20.000 SIT na posamezno kmetijsko gospodarstvo oziroma upravičenca v
tekočem letu.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem
letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
2.3. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje na integriran način pridelanega
sadja in zelenjave ter ekoloških pridelkov in
izdelkov (ekološka tržnica). Prav tako je cilj
ukrepa pomoč pri oblikovanju organizacij
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proizvajalcev po zahtevah predloga novega
tržnega reda za sveže sadje, gobe, zelenjavo in okrasne rastline.
a) Višina razpisanih sredstev: 150.000
SIT;
– soﬁnancirajo se stroški stojnin na tržnicah do 100% ali do višine največ 15.000
SIT na posameznega vlagatelja v tekočem
letu,
– soﬁnancirajo se začetni stroški ustanavljanja organizacij. Znesek pomoči v posameznem letu ne sme presegati 100.000
SIT na posamezno organizacijo upravičenko.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
1. za stojnino na tržnici:
– račun organizatorja izvedbe kmečke
tržnice za stojnino na tržnicah,
2. za soﬁnanciranje ustanavljanja organizacij proizvajalcev sadja, gob, zelenjave
in okrasnih rastlin,
– pogodba o soﬁnanciranju izvedenih
aktivnosti pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s pooblaščeno
organizacijo.
3. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji
Namen ukrepa je skozi program osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske
organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa
na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih
plemenjakov.
a) Višina razpisanih sredstev: 200.000
SIT;
– do 50% upravičenih stroškov prvega
osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj, kobil in drobnice v letu 2005.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji.
4. Preventivni ukrepi na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih
ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje,
dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje
kakovostnega mleka in mesa na kmetijah.
Soﬁnancirajo se naslednji ukrepi:
– antibiogrami,
– mastitis.
a) Višina razpisanih sredstev: 200.000
SIT;
– subvencija znaša do 50% upravičenih
stroškov za izvedbo navedenih preventivnih
ukrepov.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve preventivnih
ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve).
5. Soﬁnanciranje nakupa hladilnika za
mleko z najmanj 200 litrov kapacitete
Namen ukrepa je ohranjanje kakovosti
mleka.
a) Višina razpisanih sredstev: 100.000
SIT;
– višina subvencije znaša do 50% investicije ali maksimalno 100.000 SIT na hladilnik v letu 2005.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– najmanj 5 krav molznic,
– predložitev računa za nakup hladilnika.
6. Soﬁnanciranje testiranja škropilnic in
pršilnikov ter soﬁnanciranje analize zemlje
in krme
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov
je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem
zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.

Št.

a) Višina razpisanih sredstev: 200.000
SIT;
– do 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi
uporabnikov storitev: testiranja škropilnic,
pršilnikov,
– račun pooblaščene organizacije za
analizo zemlje in krme.
7. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih
zmogljivosti ter delovne sile – družinskih
članov.
a) Višina razpisanih sredstev: 800.000
SIT;
– soﬁnancira se do 40% oziroma maksimalno do višine 400.000 SIT (na projekt)
upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete
v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev,
naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– vloga, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in ﬁnančno konstrukcijo
investicije,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo
o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
8. Izobraževanje in društvene dejavnosti
8.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa je soﬁnanciranje programov izobraževanja kmetijske svetovalne
službe in programov ostalih veriﬁciranih izvajalcev izobraževanja.
a) Višina razpisanih sredstev: 200.000
SIT;
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo
upravičeni stroški izobraževanja do 50% po
predhodno odobrenem programu Odbora za
kmetijstvo Občine Dobrovnik,
– kmetom (udeležencem izobraževanja) izven posameznih programov se krijejo
upravičeni stroški izobraževanja do višine
50% po predhodno odobrenem programu
Odbora za kmetijstvo Občine Dobrovnik.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za soﬁnanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali ﬁnančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti
izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora
biti razvidna kotizacija oziroma participacija
kmetov za posamezne oblike izobraževanj
oziroma usposabljanj, če se izvajalec za
njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete):
račun oziroma dokazilo o udeležbi na izobraževanju (programu izobraževanja).
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8.2. Soﬁnanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Namen ukrepa je soﬁnanciranje programov oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki
so neproﬁtna in se ne ukvarjajo s pridobitno
dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela
– strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja) in izdajo strokovnih
publikacij.
a) Višina razpisanih sredstev: 250.000
SIT;
– soﬁnancira se do 40% upravičenih
stroškov priprave razstave, demonstracije,
predavanja in izdaje strokovne publikacije.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazila o stroških s pripravo razstave,
demonstracije, predavanja oziroma izdaje
strokovne publikacije (fotokopije računov),
– ﬁnančno ovrednoten letni program dela
ali poročilo o izvedeni aktivnosti,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
9. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen ukrepa je soﬁnanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin, vrtnin in intenzivnih nasadov in sicer za
najmanj 10 a poljščin, najmanj 10 a vrtnin in
najmanj 10 a intenzivnih nasadov.
a) Višina razpisanih sredstev: 200.000
SIT;
– do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije oziroma najmanj 1.000 SIT.
b) Pogoji za pridobitev pomoči:
– sklenjena zavarovalna polica za tekoče leto pri zavarovalnici ki ima licenco in
sedež v RS,
– stalno prebivališče v Občini Dobrovnik/Dobronak.
Ostali pogoji:
Vloge za subvencije morajo biti oddane priporočeno po pošti na naslov: Občina
Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik 297, 9223
Dobrovnik/Dobronak ali na občinski upravi v
času uradnih ur najpozneje do 30. oktobra
2005. Vloge morajo biti popolne in z dokazili
o upravičenosti do subvencije.
Občinski organ bo vloge najprej preizkusil in jo s sklepom zavrgel:
1. če vložnik vloge ne uveljavlja svojo
pravico ali pravne koristi oziroma če po Zakonu o upravnem postopku ne more biti
stranka pri dodelitvi subvencije,
2. če vloga ni bila vložena v predpisanem roku,
3. če se o isti vlogi že vodi upravni postopek ali je bilo o njej že pravnomočno
odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila
kakšne pravice iz naslova subvencije.
V primeru, če se sredstva katere od postavk iz tega razpisa ne izkoristijo v celoti,
se lahko preostali znesek prenese na postavko, v kateri primanjkuje sredstev s 1. 12.
2005. Prednost v takem primeru imajo vlagatelji, ki so oddali vlogo z nižjo številko.
Rok za izplačila iz naslova Javnega razpisa za soﬁnancirane programov ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Dobrovnik za leto 2005 bo do 31. 12. 2005
in po pravnomočnosti posameznih odločb.
Posamezne investicije, katere bodo posamezniki opravili v mesecu november in
december 2005 se bodo upoštevali v Javnem razpisu za soﬁnancirane programov
ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Dobrovnik za leto 2006.
Občina Dobrovnik

Stran

5320 /

Št.

65-67 / 15. 7. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

VLOGA – ZAHTEVEK ZA DODELITEV SREDSTEV
ZA POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA V OB�INI
DOBROVNIK/DOBRONAK ZA LETO 2005

UPRAVI�ENEC
(Priimek in ime – naziv organizacije)

(Naslov, ulica, št. pošte)

(Dav�na številka)

Štev. osebnega ra�una oz. štev. TRR in naziv banke

(Mati�na številka)

(KMG – MID)

(Telefonska številka)

V skladu z razpisom za sofinanciranje programov ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v ob�ini Dobrovnik/Dobronak za leto 2005, objavljenega v Uradnih objavah ob�ine
Dobrovnik/Dobronak dne ……….
uveljavljam-o finan�na sredstva za slede�e namene:

1. MANJŠA ZEMELJSKA DELA – MALE MELIORACIJE
� stroški do višine _____________________SIT

Priloge:
- kopija katastrskega na�rta,
- program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
- ra�un o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
- gradbeno dokumentacijo in pridobljena ustrezna upravna dovoljenja, v kolikor je le-ta potrebna,
- zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravi�enec lastnik ali solastnik kmetije in ima v
uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljiš�,
- zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljiš�a, na kateri je bil izveden
ukrep.
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2. SOFINANCIRANJE IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA HLEVE
� stroški do višine ____________________ SIT

Priloge:
- ra�un o pla�ilu projektne dokumentacije ali ra�un o nabavi gradbenega materiala in izvedbi gradbeno
obrtniških del
- ra�un o pla�ilu poslovnega na�rta, potrjen s strani svetovalne službe ali druge pooblaš�ene organizacije
- pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k predvideni investiciji

3. PODPORA PREUSMERITVAM KMETIJ V INTEGRIRANO PRIDELAVO HRANE
� stroški do višine ____________________ SIT

Priloge:
- dokazilo (certifikat) o vklju�enosti v integrirano pridelavo

- ra�un oz. potrdilo o vpla�ilu stroškov kontrole integrirane pridelave v teko�em letu
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe
4. PODPORA PREUSMERITVAM KMETIJ V EKOLOŠKO KMETOVANJE
� stroški do višine ____________________ SIT
Priloge:

- dokazilo o vklju�itvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij
- ra�un oz. potrdilo o vpla�ilu stroškov kontgrole ekološke predelave v teko�em letu
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe
5. PROMOCIJA TRŽENJA KMETIJSKIH PRIDELKOV
� stroški do višine _____________________SIT

Priloge:
- ra�un organizatorja izvedbe kme�ke tržnice za stojnino na tržnicah

- pogodba o sofinanciranju izvedenih aktivnosti pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev
sadja in zelenjave s pooblaš�eno organizacijo
6. IZBOLJŠANJE GENETSKEGA POTENCIALA V ŽIVINOREJI – OSEMENJEVANJE
�

stroški v višini ________________SIT,

Priloge:
- ra�un za izvedene storitve pooblaš�ene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kme�ki reji

7. PREVENTIVNI UKREPI NA PODRO�JU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DOMA�IH
ŽIVALI IN RASTLIN
� stroški v višini ________________SIT

Priloge:
- ra�un za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaš�ene veterinarske organizacije v teko�em letu
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8. SOFINANCIRANJE NAKUPA HLADILNIKA ZA MLEKO Z NAJMANJ 200 L
KAPACITETE
� stroški do višine ____________________ SIT
Priloge:

- ra�un za nakup hladilnika
9. SOFINANCIRANJE TESTIRANJA ŠKROPILNIC, PRŠILNIKOV TER
SOFINANCIRANJE ANALIZE ZEMLJE IN KRME
� stroški v višini ____________SIT
Priloge:

- ra�un za izvedene storitve pooblaš�ene organizacije s seznamom in podpisi uporabnikov
storitev
- ra�un pooblaš�ene organizacije za analizo zemlje in krme
10. SPODBUJANJE RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
� stroški do višine ____________________ SIT
Priloge:

- plan izvedbe oz. dokon�anje investicije in finan�no konstrukcijo investicije
- potrdilo o statusu kmeta
- pravnomo�no gradbeno dovolenje (�e gre za gradnjo objekta) oz. odlo�bo o priglasitvi del
(�e gre za adaptacijo objekta)
- ra�une za nakup strojev ali opreme oz. ra�une o izvedenih delih
- fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti
- mnenje kmetijske svetovalne službe o upravi�enosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne
dejavnosti
11. PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA KMETOV
� stroški pooblaš�enih izvajalcev izobraževanja posameznih programov v višini ________________
SIT
� stroški izobraževanja kmetom v višini ________________SIT
Priloge:
- za pooblaš�ene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim ra�unom o izvedeni storitvi in
finan�no ter vsebinsko ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca in seznam udeležencev
izobraževanja,
- za udeležence izobraževanja (kmete): ra�un oz. dokazilo o izobraževanju.

12. SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI STROKOVNIH DRUŠTEV
� stroški v višini ________________SIT

Priloge:
- potrdilo o registraciji društva
- finan�no ovrednoten letni program dela ali poro�ilo o izvedenih aktivnosti
- dokazila o stroških s pripravo razstave, demonstracije, predavanja oz. izdaje strokovne publikacije
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13. ZAVAROVANJE PROTI ELEMENTARNIM NESRE�AM V KMETIJSTVU
� stroški v višini ______________________SIT

Priloga:
- fotokopija sklenjene zavarovalne police za posameznega upravi�enca – kmetovalca za teko�e leto pri
zavarovalnici, ki ima licenco in sedež v Republiki Sloveniji ter stalno prebivališ�e v ob�ini Dobrovnik/Dobronak

9. OPOMBE UPRAVI�ENCA

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
� Upravi�enec podajam izjavo, da za posamezni namen:
- nisem pridobil sredstev iz državnega prora�una ali mednarodnih virov
Podpis:
_____________________________
- v kolikor ste prejeli sredstva navedite to�en vir, višino in namen.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Podpis:
_________________
� S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s pogoji in ukrepi za pridobitev finan�nih
sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Ob�ini Dobrovnik/Dobronak za leto
2005, ter jam�im za to�nost podatkov na tem obrazcu.
� Izjavljam, da so vse priložene kopije prilog identi�ne originalom, ki jih bom na vaš
prvi pisni poziv tudi dostavil.
Datum: ________________
Kraj: __________________

Podpis vlagatelja:
________________________
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Št. 8/2005
Ob-19468/05
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 in 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 sprejemu posameznega programa prodaje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/2005) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc. št.
793/4, njiva, v izmeri 628 m2, k.o. Velenje.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje leži
v SV delu Slovenije, na območju Mestne
občine Velenje, in sicer nasproti železniške proge na območju industrijsko poslovne
cone. Zemljišče je locirano neposredno ob
prometno urejeni asfaltirani cesti Simona
Blatnika, ki pelje proti restavraciji Jezero. Ob
zemljišču se nahaja zračni jašek Rudnika
Velenje. V soseščini se nahajajo posamezni
poslovno industrijski objekti. Nepremičnina,
ki je predmet prodaje je od centra mesta
oddaljena največ 2km. Predmetna nepremičnina ima obliko trapeza in je v naravi
urejeno kot travniška zelenica, tako kot vsa
sosednja zemljišča, na katera meji. Zemljišče je locirano v ravninskem delu.
Izhodiščna cena je 6,030.000 SIT brez
DDV.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
2. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva.
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.
IV. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje ﬁzične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek
o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudba poda po pooblaščencu, je potrebno predložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 603.000 SIT na
podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28-76333-7221002-32611005. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v
roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
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– ime in priimek oziroma ﬁrmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– ﬁzične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90
dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 603.000
SIT na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim sklicem na št. 28-76333-7221002-32611005;
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 1. 8. 2005 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Pravne službe Mestne občine Velenje, dne 1. 8.
2005, ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
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.
VI. 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
Št. 1390/2005
Ob-19838/05
»Na podlagi 42. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave št. 42/2000,
30/2001 in 29/2003), Zakona o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS,
št. 18/74, 34/88 in Ur. l. RS, št. 3/00 in
102/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03), Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Uradne objave, št. 6/2003 in 7/2003)
in sklepa komisije za poslovne prostore dne
14. 4. 2004, objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
z zbiranjem pisnih ponudb
1. Koper, Carpacciov trg št. 6/7, neusposobljen poslovni prostor brez uporabnega
dovoljenja, v izmeri 448,33 m2, oddajamo

za gostinsko dejavnost – bar. Izklicna cena
mesečne najemnine znaša 423.772 SIT.
2. Koper, Dimnikarska 10, delno usposobljen poslovni prostor brez uporabnega
dovoljenja, v izmeri 48,05 m2, oddajamo za
skladišče. Izklicna mesečna najemnina znaša 39.266 SIT.
Poslovni prostori se oddajo v najem za
nedoločen čas. V izklicni mesečni najemnini
DDV ni obračunan v skladu z drugo točko
prvega odstavka 27. člena Zakona o DDV.
Neusposobljen poslovni prostor v Kopru,
Carpacciov trg 6/7, mora najemnik usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Obseg predhodno dogovorjenih investicijskih
sredstev najemnika se pobota z najemnino
v višini povečane gradbene vrednosti poslovnega prostora.
Ponudnik mora izpolnjevati predpise za
izvajanje razpisane dejavnosti.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis lahko dobite v času trajanja razpisa,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure
in ob sredah od 14. do 17. ure, v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno) ali na spletni strani
www.koper.si.
Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu varščine v višini treh mesečnih ponujenih
najemnin, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba
za najem poslovnega prostora v... (vpisati
tudi naslov prostora na katerega se nanaša ponudba) z oznako K361-44/2005« mora
prispeti v zaprti in označeni ovojnici vključno
do 1. avgusta 2005 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ul. št. 10, (po pošti, ali
osebno v sprejemno pisarno Mestne občine
Koper, pritličje desno). Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Prav tako ne bo upoštevala vlog ponudnikov, ki že imajo v najemu poslovni
prostor Mestne občine Koper, vendar kršijo
določila najemne pogodbe.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika, komisija uporablja določbe Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občine in
Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov
v najem. Če komisija med ponudniki ne bo
mogla izbrati najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma si pridržuje pravico, da ponovi
objavo javnega razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan
v roku 30 dni skleniti pogodbo o najemu
poslovnega prostora v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da
po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodnem telefonskem
dogovoru s strokovno službo Urada za nepremičnine, tel. 05/66-46-284 ali 66-46-286.
Razpis in razpisni pogoji z razpisno dokumentacijo so na vpogled tudi na spletni strani Mestne občine Koper: www.koper.si.«
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na oglasnih deskah Mestne občine Koper, Obrtne zbornice Koper, Gospodarske zbornice Koper in na spletni strani
www.koper.si.
Mestna občina Koper
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Javne dražbe
Ob-19707/05
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) ter na podlagi Sklepa Vlade
Republike Slovenije št. 469-19/2005 z dne
10. 2. 2005 in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega ﬁnančnega in stvarnega premoženja
za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 86/04
– OdPDFSPO30405-A) Muzej novejše zgodovine Slovenije razpisuje
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Javni zavod Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška c. 23, 1000 Ljubljana, telefaks 01/433-82-44.
2. Predmet javne dražbe:
Prodaja nezasedenega stanovanja (skupaj z opremo):
garsonjera št. 23 v izmeri 27,30 m2, v
IV. nadstropju večstanovanjske hiše v Ljubljani, Merčnikova ulica 1, ki stoji na parc.
št. 1678/2, zemljiškoknjižni vložek št. 2059
k.o. Vič, po izklicni ceni 35.600 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnine in stroške
prepisa (stroške notarja, takse ipd.) plača
kupec.
3. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja je 100.000 SIT.
4. Rok za sklenitev prodajne pogodbe:
Prodajna pogodba mora biti sklenjena
v roku 15 delovnih dni po opravljeni javni
dražbi. Vzorec pogodbe je na ogled pri članici komisije Javnega zavoda Muzej novejše
zgodovine Slovenije, odvetnici mag. Pavli
Sladič – Zemljak, Kersnikova ul. 7, 1000
Ljubljana, vsak dan med 8. in 12. uro (tel.
01/439-98-95).
5. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni od podpisa pogodbe na TR št.:
01100-6030377707, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d. Položena kavcija se všteje v
kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe.
6. Višina kavcije: pred začetkom javne dražbe morajo dražitelji položiti kavcijo
v višini 10% od izklicne cene na TR št.:
01100-6030377707, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d. Po opravljeni javni dražbi se
dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo,
kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov, ko prodajalec izroči kupcu tudi
listine, sposobne za vknjižbo v zemljiško
knjigo.
8. Ogled nepremičnine, stanovanja št. 23
v izmeri 27,30 m2, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše v Ljubljani, Merčnikova ulica 1,
ki stoji na parc. št. 1678/2, zemljiškoknjižni
vložek št. 2059 k.o. Vič, bo dne 18. 8. 2005
od 10. do 14. ure.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti
potrdilo o plačani kavciji.
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10. Pravica do ustavitve postopka: Vlada
Republike Slovenije ali komisija za vodenje in nadzor postopka lahko s soglasjem
predstojnika postopek ustavita do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se dražiteljem
povrne znesek v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: dne 25. 8. 2005 ob 10. uri v prostorih Muzeja novejše zgodovine Slovenije,
Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana.
po pooblastilu Vlade RS
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Ob-19800/05
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Statutom Občine Ig (Ur. l.
RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa 17. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne
23. 3. 2005 in sklepa Komisije za vodenje in
nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 21. 6. 2005
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 492/7 k.o. Ig v naselju Ig
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Ig, Ig 72, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00, faks
01/280-23-22, e-pošta: obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: Stavbno zemljišče v naselju Ig, parcela št. 492/7 v izmeri
547 m2, k.o. Ig. Predmetna parcela ustreza
vsem zahtevam in standardom obstoječih
urbanističnih predpisov, ki veljajo za občino
Ig. V naselju je dovoljena predvsem stanovanjska gradnja in ostale spremljajoče dejavnosti (trgovina, servis, storitve). Parcela je
ravne oblike, področje je ravninsko, vidnost in
dostop sta ugodna. Zemljišče je komunalno
opremljeno, obstoji vodovodno, kanalizacijsko, električno in šibkotočno omrežje.
3. Izklicna cena znaša 8,050.090 SIT
+ 20% DDV.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 17. 8. 2005 v prostorih Občine Ig, v sobi direktorja občinske uprave,
ob 15.45. Opomba: med objavo razpisa v
Uradnem listu in javno dražbo mora preteči
najmanj 15 in ne več kot 45 dni.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 8,050.090 SIT, v katero še ni vštet
20% DDV, za znesek najmanj 100.000 SIT.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Ara po
10. točki se bo uspelemu dražitelju vštela v
kupnino. V primeru, da v roku 8 dni ne preide do podpisa pogodbe po krivdi uspelega
dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa,
plačana ara pa zapade prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, ara pa
zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overitve pogodb ter druge stroške v zvezi z
nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
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dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime, ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati aro v višini 805.009 SIT na račun prodajalca Občine
Ig številka TRR 01237-0100000320, sklic
00 7221-492-7, ter se na javni dražbi izkazati
z originalnim bančnim potrdilom o plačilu are.
Neuspešnim dražiteljem bo ara brezobrestno
vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
ﬁzične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo aro,
– predložijo identiﬁkacijsko številko za
DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila are.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca dajal Janez Miklič, in
sicer dne 5. 8. 2005 ob 10. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa nimajo pravice do odškodnine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu, Občini Ig, je Janez Miklič.
Občina Ig
Ob-19801/05
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Statutom Občine Ig (Ur. l.
RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa 17. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne
23. 3. 2005 in sklepa Komisije za vodenje in
nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 21. 6. 2005
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 1888/3 k.o. Ig v naselju Staje pri Igu
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Ig, Ig 72, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00, faks
01/280-23-22, e-pošta: obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: Stavbno zemljišče v naselju Staje, parcela št. 1888/3 v
izmeri 1565 m2, k.o. Ig. Predmetna parcela
ustreza vsem zahtevam in standardom obstoječih urbanističnih predpisov, ki veljajo za
Občino Ig. V naselju je dovoljena predvsem
stanovanjska gradnja in ostale spremljajoče
dejavnosti (trgovina, servis, storitve). Parcela je ravne oblike, področje je ravninsko,
vidnost in dostop sta ugodna. Zemljišče je
komunalno opremljeno, obstoji vodovodno,
električno in šibkotočno omrežje.
3. Izklicna cena znaša 21,218.583 SIT
+ 20% DDV.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 17. 8. 2005 v prostorih Občine Ig, v sobi direktorja občinske uprave,
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ob 15.30 uri. Opomba: med objavo razpisa v
Uradnem listu in javno dražbo mora preteči
najmanj 15 in ne več kot 45 dni.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 21,218.583 SIT, v katero še ni vštet
20% DDV, za znesek najmanj 100.000 SIT.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Ara po
10. točki se bo uspelemu dražitelju vštela v
kupnino. V primeru, da v roku 8 dni ne preide do podpisa pogodbe po krivdi uspelega
dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa,
plačana ara pa zapade prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, ara pa
zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu

Razpisi delovnih
mest
Št. 460-06/2005
Ob-19478/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04 in 23/05), generalna direktorica Veterinarske uprave Republike Slovenije, objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta
uradnega(e) veterinarja(ke) – inšpektorja(ice) v Veterinarski upravi RS v Notranji veterinarski inšpekciji, Območni
urad Postojna, Oddelek za zdravstveno
varstvo in zaščito živali.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– morajo biti doktorji veterinarske medicine;
– imeti morajo 5 let delovnih izkušenj (za
naziv inšpektor III) oziroma 6 let delovnih izkušenj (za naziv inšpektor II) oziroma 7 let
delovnih izkušenj (za naziv inšpektor I);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– potrebno je osnovno znanje enega tujega jezika;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– imeti morajo opravljen izpit iz javne
uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;
– imeti morajo veterinarsko licenco po
Zakonu o veterinarstvu.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
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kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overitve pogodb ter druge stroške v zvezi z
nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime, ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati aro v višini
2,121.858 SIT na račun prodajalca Občine
Ig številka TRR 01237-0100000320, sklic
00 7221-1888-3, ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu
are. Neuspešnim dražiteljem bo ara brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
ﬁzične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo aro,

– predložijo identiﬁkacijsko številko za
DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila are.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca dajal Janez Miklič, in
sicer dne 5. 8. 2005 ob 10. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa nimajo pravice do odškodnine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu, Občini Ig, je Janez Miklič.
Občina Ig

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o veterinarski licenci;
– fotokopijo potrdila o znanju enega tujega jezika;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
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. V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem
nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana
oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, če ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, vendar mora opraviti izpit
za inšpektorja v roku enega leta od dneva
imenovanja za inšpektorja.
Nazivi, v katerih se lahko opravlja delo
na tem delovnem mestu, so: inšpektor III,
inšpektor II in inšpektor I. Izbrani(a) kandidat(ka) bo delo opravljal(a) v Veterinarski
upravi Republike Slovenije, Notranja veterinarska inšpekcija, Območni urad Postojna,
na naslovu Kolodvorska ulica 5a, 6230 Postojna, oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer Območni urad Postojna opravlja svoje
naloge.
Kandidati(ke) pošljejo pisne prijave z dokazili – v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in z navedbo delovnega mesta
– na naslov: Veterinarska uprava Republike
Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni od dneva objave. Kandi-

dati(ke) bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu(i) kandidatu(ki), drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim(o) kandidatom(ko) sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Informacije dobite na tel. 01/300-13-23
(Tina Kump).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 449-06/2005
Ob-19479/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04 in
23/05), generalna direktorica Veterinarske
uprave Republike Slovenije, objavlja javni
natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave v Veterinarski upravi RS v Finančni
službi.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko izobrazbo
ekonomske smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
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več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik/ca za določen čas 10 mesecev v prostorih Veterinarske uprave Republike Slovenije, Finančna služba, Parmova
53, Ljubljana.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu/i kandidatu/ki, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim/o kandidatom/ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije dobite na tel. 01/300-13-23
(Tina Kump).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Ob-19480/05
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih, 11. člena Kolektivne pogodbe za
zdravnike in zobozdravnike, 31. člena Statuta, akta o sistemizaciji delovnih mest ZD
Cerknica in sklepa direktorice z dne 9. 6.
2005, ZD Cerknica razpisuje prosta delovna mesta:
1. zdravnik specialist splošne/družinske medicine (M/Ž).
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe,
– specializacija iz splošne/družinske medicine,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– tekoče znanje slovenskega jezika,
– vozniško dovoljenje B kategorije,
– osnovno računalniško znanje.
Zdravnik specialist bo opravljal delo s
polnim delovnim časom za določen čas 3
leta.
2. zdravnik po končanem sekundariatu (M/Ž).
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– tekoče znanje slovenskega jezika,
– vozniško dovoljenje B kategorije,
– osnovno računalniško znanje.
Zdravnik bo opravljal delo s polnim delovnim časom za nedoločen čas.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v roku
15 dni po tej objavi na naslov: ZD Cerknica,
Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica.
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni v
8 dneh po izbiri.
Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča
Cerknica
Št. 228/2005
Ob-19641/05
Republika Slovenija, Upravna enota
Nova Gorica, objavlja v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02, 110/02-ZDT, 2/04-ZDSS in 23/05)
javni natečaj za delovno mesto
pripravnik – referent za usposabljanje
za opravo strokovnega upravnega izpita

Št.

iz javne uprave v Oddelku za upravne
notranje zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih s
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo srednjo izobrazbo – poslovni tehnik;
– 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;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo zaključnega spričevala,
– potrdilo ali 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 (potrdilo izda Ministrstvo RS za pravosodje),
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno okrajno sodišče).
Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v ovojnici z označbo »javni natečaj« na
naslov: Upravna enota Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer v
roku 8 dni od dne te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dne te objave.
O izbiri bo izdana odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa
bo izdan poseben sklep.
Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določena čas – 8 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 05/33-06-121.
Upravna enota Nova Gorica
Ob-19642/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 in
23/05), objavlja Mestna občina Maribor javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v Mestni upravi:
podsekretar – za sistemska vprašanja
s področja predpisov lokalne skupnosti«
v Kabinetu župana, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor.
Uradnik/ca bo naloge na tem delovnem
mestu opravljal/a v nazivu »podsekretar«.
Delovno področje:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
mestne uprave Mestne občine Maribor pri
sistemskih vprašanjih s področja predpisov
lokalne skupnosti,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
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– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
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 in dodatna znanja:
– univerzitetna izobrazba pravne ali druge družboslovne smeri ali visoka strokovna
s specializacijo oz. magisterijem,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Delo se bo
opravljalo na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave
javnega natečaja. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 02/220-10-00
pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Ob-19708/05
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena in
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02 in 2/04 – ZJU) Občina
Brda objavlja javni natečaj za položaj
tajnika Občine Brda.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju in se opravlja v nazivu
sekretar. Delovno razmerje bo sklenjeno za
določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom.
Kandidati/ke morajo poleg z zakonom
predpisanih pogojev izpolnjevati tudi še naslednje pogoje:

Stran

5328 /

Št.

65-67 / 15. 7. 2005

– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj, od tega vsaj 5 let izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
K prijavi za zasedbo delovnega mesta, s
kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih
delovnih izkušenj, je potrebno priložiti naslednja pisna dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata/ke;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata/ke, da ni v kazenskem postopku;
– potrdilo o aktivnem znanju vsaj enega
svetovnega jezika.
Kandidat/ka, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga
mora opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga
mora opraviti v najkrajšem možnem času
od nastopa dela.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv.
Od prijavljenih kandidatov/k se pričakuje,
da imajo organizacijske, vodstvene in komunikativne sposobnosti.
Pisne prijave z dokazili se pošljejo na
naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo, z označbo »javni natečaj – tajnik
občine«. Rok prijave je 25. julij 2005 do 10.
ure.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v petnajstih dneh po izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel.
05/335-10-30.
Občina Brda
Št. 008-1/02
Ob-19752/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo),
Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika,
objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v občinski upravi Občine Metlika.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
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– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Potrdili iz tretje in četrte alinee 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 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 tretji alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat
moral predložiti pred sklenitvijo delovnega
razmerja.
Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, v zaprti
ovojnici, z označbo: »Javni natečaj za pripravnika – ne odpiraj« in sicer v roku 8 dni
od dneva objave natečaja v Uradnem listu
RS oziroma od dneva objave pri Zavodu za
zaposlovanje.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne prijave, katerim bodo predložena
vsa dokazila. Izbirni postopek se opravi s
kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil
izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po izbiri. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat se
bo usposabljal na sedežu Občine Metlika,
Mestni trg 24.
O izvedbi javnega natečaja daje informacije Milan Travnikar, tel. 07/363-74-15.
Občina Metlika
Št. 130/05
Ob-19754/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, Prevzgojni dom Radeče, Pot na
brod 23, 1433 Radeče, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
paznik, pooblaščena uradna oseba.
Naloge na delovnem mestu paznik se
lahko opravljajo v nazivih paznik III, paznik
II in paznik I.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom o delovnih razmerjih in 88. členom
zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– moški;

– najmanj srednja izobrazba splošne,
tehnične oziroma druge ustrezne smeri;
– delovne izkušnje v trajanju vsaj 6 mesecev;
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(kandidat, ki ga nima, ga bo v primeru izbora moral opraviti v 1 letu od imenovanja
v naziv);
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu RS
(npr. osebnega dokumenta);
– fotokopijo dokazila o zaključku srednje šole;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv (če
ga imajo);
– lastno pisno izjavo z naslednjo vsebino: »Izjavljam, da nisem pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, da nisem
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da zaradi naštetih dejanj nisem v kazenskem postopku.«
Glede te izjave bo moral izbran kandidat
predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje
o nekaznovanosti in potrdilo pristojnega sodišča, da ni v kazenskem postopku;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj je potrebno v 8
dneh od objave posredovati v zaprti kuverti s pripisom »za javni natečaj – paznik«
na naslov: Prevzgojni dom Radeče, Pot na
brod 23, 1433 Radeče.
Usposobljenost kandidatov se bo preverjala z osebnim razgovorom in psihološkim
testiranjem.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
na sedežu Prevzgojnega doma in na terenu,
v izmenah. Izbran kandidat bo moral v 6
mesecih po sprejemu v delovno razmerje
opraviti strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. l. RS, št. 22/00
in nasl.), ki vključuje tudi strokovni izpit iz
upravnega postopka.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v 15 dneh po opravljenem postopku.
Dodatne informacije dobite na tel.
03/565-83-00 pri Ladislavu Močivniku.
Prevzgojni dom Radeče
Ob-19755/05
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 23/05) Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostih uradniških
delovnih mest v Davčni upravi RS:
na Generalnem davčnem uradu
1. pripravnik/ca – svetovalec/ka v oddelku za kadre.
Pripravnik/ca se bo usposabljal/a za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani/a ekonomist/ka.
2. višji/a svetovalec/ka v oddelku za
inšpekcijo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/a svetovalec/ka III, višji/a svetovalec/ka II ali višji/a svetovalec/ka I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
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– 5 let delovnih izkušenj, za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika,
na Davčnem uradu Ljubljana.
3. pripravnik/ca – svetovalec/ka v oddelku za davčno knjigovodstvo in izterjavo.
Pripravnik/ca se bo usposabljal/a za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri.
4. višji/a svetovalec/ka – kontrolor/ka
v referatu za tujce.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/a svetovalec/ka III, višji/a svetovalec/ka II ali višji/a svetovalec/ka I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba pravne, ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Zaželeno znanje dveh tujih jezikov.
Kandidat, 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 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 2. odst. 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Z izbranim/o kandidatom/ko za delovna
mesta pod št. 1 in 3 bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas, to je za čas 10
mesečnega pripravništva.
Z ostalimi izbranimi javnimi uslužbenci
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim
4-mesečnim poskusnim delom.
Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje (za delovna mesta pod št. 2,4).
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 bodo navedena delovna mesta tudi opravljala:
– pod št. 1 in 2: DURS, Generalni davčni
urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,
– pod št. 3 in 4: DURS, DU Ljubljana,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1 in 2: Jelka Hribar,
01/478-27-38,

Št.

– pod št. 3 in 4: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava RS
Ob-19756/05
Na podlagi 30. in 40. člena Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o.
(Ur. l. RS, št. 65/05) Mestna občina Novo
mesto razpisuje prosto delovno mesto:
direktorja (m/ž) Javnega podjetja
CeROD, d.o.o.
Za direktorja lahko kandidira oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
– da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodilnih in
vodstvenih mestih,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje,
in preostale pogoje:
– da predloži program dela in razvoja,
– da ima delovne izkušnje na področju
gospodarstva oziroma na področju komunalnega gospodarstva,
– da izpolnjuje splošne in zakonske pogoje za razpisano delovno mesto.
Direktorja imenuje skupščina družbe
CeROD, d.o.o., za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih, zakonskih in razpisnih pogojev s programom dela in razvoja CeROD-a, naj
kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, s pripisom »za razpisno komisijo za
imenovanje direktorja CeROD«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po odločitvi skupščine.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Novo mesto
Su 210500/2005
Ob-19762/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– delovne izkušnje: 8 let za naziv višji
pravosodni svetovalec I, 5 let za naziv višji
pravosodni svetovalec II in 2 leti za naziv
višji pravosodni svetovalec III.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja: opravljen pravniški državni izpit in
poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in tromesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
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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 pravniškem državnem izpitu.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Krškem, tel. 07/48-81-736.
Okrožno sodišče v Krškem
Št. 122-32/2005
Ob-19792/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05-u.p.b.) generalni
direktor Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, objavlja javni natečaj za
zasedbo naslednjega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec v Oddelku za tržni informacijski sistem Sektorja za kmetijske
trge.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: višji svetovalec I,
višji svetovalec II in višji svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske družboslovne ali kmetijske
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Opis nalog delovnega mesta:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Zaposlitev se sklepa za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo dokazil iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni od imenovanja v naziv.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Služba za splošne zadeve, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, v roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od dne objave pri Zavodu RS za
zaposlovanje. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od dne objave pri Zavodu RS za
zaposlovanje. O izbiri uradnika bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne se bodo zavrgle.
Dodatne informacije dobite na tel.
01/478-92-62- Katarina Hočevar Podgoršek.
Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-19795/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih ZJUUPB1 (Ur. l. RS, št. 35/05), Občina Dobrna
objavlja javni natečaj za delovno mesto
pripravnika-ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v občinski upravi – za področje gospodarskih dejavnosti, komunale in urejanja
prostora.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene
smeri,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a
obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidatov pričakujemo še znanje iz
računalniških programov v okolju Windows
(Word, Excel, orodja GIS – program ArcView), vozniško dovoljenje B ktg. in morebitna
druga strokovna znanja.
K pisni prijavi z življenjepisom mora kandidat/ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo ali podpisano pisno izjavo o
nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na po-
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gojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– potrdilo ali podpisano pisno izjavo, da
zoper kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee,
– druga morebitna dokazila.
Kandidati/ke naj pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s
pripisom »Javni natečaj – pripravništvo«.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na
sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19. Delovno
razmerje se bo sklenilo za določen čas, za
čas trajanja pripravništva, s polnim delovnim časom.
Med prijavljenimi kandidati bomo opravili
ožji izbor, s katerimi bomo opravili ustni razgovor in pisni preizkus znanj.
Kandidati/ke bomo o izbiri pisno obvestili
v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti na
tel. 03/780-10-53 (Mateja Smrečnik).
Občina Dobrna
Št. 306/05
Ob-19799/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za kulturo na
podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka
013-4/2005 z dne 6. 7. 2005, objavlja javni
natečaj za položaj
direktorja Arhiva Republike Slovenije.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem smer zgodovina – arhivistika;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– strokovni izpit iz arhivske dejavnosti;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz arhivske dejavnosti;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in/ali strokovnega
izpita iz arhivske dejavnosti, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«.
Na predlog ministra za kulturo bo izbranega kandidata za direktorja Arhiva Republike Slovenije imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja, na sedežu organa v Ljubljani, Zvezdarska 1.
Direktor Arhiva Republike Slovenije bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
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specialna znanja v okviru štirimesečnega
razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije Franc Tomažič,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
e- upravo in upravne procese, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. št. 01/478-86-51.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal
odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani
kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno
obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za kulturo
Št. 103-20/2005-3
Ob-19802/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za zdravje na
podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka
013-41/2005 z dne 20. 6. 2005, objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata
za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za
zdravje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
medicinske smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
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– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjava o opravljenem strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– 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
(Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali/in strokovnega
izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno ».
Na predlog ministra za zdravje bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
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Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Štefanova 5.
Generalni direktor Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega
razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, dr. Gregor Virant, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-83-99. 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 zdravje
Su 010603/2005-2
Ob-19840/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1,
Ur. l. RS, št. 35/05), Okrajno sodišče v Žalcu, Levstikova 10, Žalec, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto.
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 tujega svetovnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidati 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 in
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
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,
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– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvodno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradi 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 Žalcu.
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 Žalcu, Urad
predsednika, Levstikova 10, Žalec.
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 Žalcu.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in za moške.
Okrajno sodišče v Žalcu
Su 010602/2005
Ob-19841/05
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Piranu, Urad predsednice, Tartinijev trg 1,
6330 Piran, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji(a) svetovalec(ka) v pravosodju
– eno prosto delovno mesto za nedoločen
čas.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, 6330
Piran.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji svetovalec v pravosodju III, višji svetovalec v pravosodju II in
višji svetovalec v pravosodju I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– visoka izobrazba upravne, naravoslovne ali družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni izpit (državni izpit iz
javne uprave) 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 strokovnem izpitu in izpitu iz Sodnega reda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
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– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče v
Piranu, Urad predsednice (za javni natečaj),
Tartinijev trg 1, 6330 Piran. Elektronski naslov za prijavo je: mira.perger@sodisce.si.
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. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Piranu
Št. 101/2005
Ob-19955/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov na podlagi 56. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 25/05, v nadaljevanju: ZJU-UPB1), ter 20. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04),
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto:
inšpektorja – svetnika, za varstvo
osebnih podatkov, na delovno mesto pod
šifro št. 2, v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije,
Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov.
Prosto delovno mesto inšpektorja je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih inšpektor- svetnik in inšpektor
– višji svetnik. Izbrani kandidat bo naloge
opravljal v nazivu inšpektor – svetnik.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj oziroma
izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva
inšpektor svetnik.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj eno leto delovnih izkušenj pri
delu z osebnimi podatki,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv; 89. člen ZJU),
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ju mora opraviti
v letu dni od imenovanja. Za inšpektorja je
lahko imenovana oseba, ki nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, če
ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);

– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzora;
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva v
skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru,
zakonu o splošnem upravnem postopku in
drugimi predpisi;
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških na področju najzahtevnejših in
specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva;
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja na področju najzahtevnejših in
specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva;
– samostojno oblikovanje poročil o stanju
na področju dela inšpekcijskega organa na
področju najzahtevnejših in specializiranih
nalog inšpekcijskega nadzorstva;
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora inšpekcijskega organa
na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva;
– nudenje pravne in strokovne pomoči
na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva;
– oblikovanje navodil, izvajanje in poročanje o prekrškovnih nalogah s področja
dela inšpekcijskega organa;
– sodelovanje z organi Evropske Unije in
drugimi mednarodnimi organizacijami;
– sodelovanje v projektnih enotah, odborih, medresorskih in drugih komisijah s
področja dela inšpekcijskega organa;
– pomoč pri vodenju organa ter opravljanju najzahtevnejših nalog za inšpekcijski
organ;
– načrtovanje akcij s področja dela organa ter poročanje o delu organa, ocena stanja oziroma dela inšpekcijskega organa;
– izvajanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja delavcev inšpekcijskega
organa ter delo v izpitnih komisijah inšpekcijskega organa ali ministrstva;
– priprava letnega poročila s področja
dela organa ter drugih poročil, oceno stanja
na področju dela inšpekcijskega organa;
– oblikovanje ključnih sistemskih rešitev,
sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugih najzahtevnejših gradiv;
– načrtovanje akcij a področja dela organa ter poročanje o delu organa – ocena sta-
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nja oziroma dela inšpekcijskega organa;
– priprava letnega poročila s področja
dela organa ter drugih poročil – ocen stanja
na področju dela inšpekcijskega organa;
– strokovni nadzor nad delom delavcev
notranje organizacijske enote inšpekcijskega organa.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Inšpektorata za varstvo
osebnih podatkov, Tivolska 10, Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi dokazil priloženih k
prijavi.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo "za javni
natečaj" in navedbo razpisanega delovnega
mesta, s šifro 2.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-53-46 (Karla Barlič).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 112-8/2004/32-0023047 Ob-19966/05
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/2005 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za promet na
podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka
013-74/2005 z dne 20. 6. 2005, objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Uprave Republike Slovenije
za civilno letalstvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
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– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 87/01, 48/03 in 101/03).
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,
– strokovna 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.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti, pa bo presojala, bodisi na podlagi razgovora, bodisi na podlagi priloženih
referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »tajno«.
Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za direktorja Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo imenovala
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Vlada Republike Slovenije in sicer za dobo
petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na
sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 19a.
Direktor Uprave Republike Slovenije za
civilno letalstvo bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije dr. Gregor Virant, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana, tel. 01/478-83-30. 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 promet
Št. 112-17/2004/11-0023047 Ob-19967/05
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
promet na podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka 013-76/2005 z dne 20. 6. 2005
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
letalstvo v Ministrstvu za promet.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem pravne, ekonomske,
prometne ali druge ustrezne družboslovne
ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
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– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovna uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom. Strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti, pa bo presojala, bodisi na podlagi razgovora, bodisi na podlagi priloženih
referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »tajno«.
Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
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Direktorata za letalstvo v Ministrstvu za promet imenovala Vlada Republike Slovenije
in sicer za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Langusova ulica 4.
Generalni direktor Direktorata za letalstvo v Ministrstvu za promet bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Mateja Tamara
Fajs, Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana,
tel. 01/478-11-02. 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 promet
Ob-19972/05
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena
in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 in 2/04 – ZJU),
župan Občine Polzela objavlja javni natečaj
za položaj
direktorja/direktorice uprave Občine
Polzela.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju in se opravlja v nazivu
podsekretar.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom.
Kandidati/ke morajo poleg z zakonom
predpisanih pogojev izpolnjevati tudi še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik.
K prijavi za zasedbo delovnega mesta, s
kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih
delovnih izkušenj, je potrebno priložiti naslednja pisna dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,

– overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih,
– fotokopijo dokazila o aktivnem znanju
tujega jezika,
– 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,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Kandidat/ka, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga
mora opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga
mora opraviti v najkrajšem možnem času
od nastopa dela.
Od prijavljenih kandidatov/k se pričakuje,
da imajo organizacijske, vodstvene in komunikativne sposobnosti.
Pisne prijave z dokazili se pošljejo na
naslov: Občina Polzela, Polzela 8, 3313
Polzela, z označbo »javni natečaj – direktor/direktorica uprave«. Rok prijave je 8 dni
in začne teči dan z dnem objave javnega
natečaja.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Neizbrane kandidate/ke bomo o neizbiri
obvestili v roku osem dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 8. do 9. ure pri
Evi Lenko, tel. 03/703-32-13.
Občina Polzela
Št. 110-3/05-0515
Ob-19975/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
23/05 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Št. 14956
Ob-19821/05
Na podlagi 18. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 18/94, 29/94 in 97/01)
je Svet RTV Slovenija na 27. redni seji dne
16. 6. 2005 sprejel
letno poročilo o poslovanju Javnega
zavoda RTV Slovenija
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Št.
v tisoč SIT

Prihodki
Odhodki

30,706.388
30,130.377

Presežek prihodkov na odhodki v letu 2004

576.011

Rekapitulacija presežka odhodkov nad prihodki:
Presežek odhodkov iz preteklih let
Presežek prihodkov iz ﬁnančnih naložb tekočega leta
Presežek prohodkov iz tekočega leta

9,676.175
220.439
576.011

Skupaj presežek odhodkov nad prihodki

8,879.725

Presežek prihodkov nad odhodki je bil za leto 2004 v znesku 576.011 tisoč SIT. S presežkom se pokriva presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let.
Končni rezultat za leto 2004 je presežek odhodkov nad prihodki 8,879.725 tisoč SIT, z
upoštevanjem presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let in presežka prihodkov nad
odhodki za leto 2004 in se bo pokrival v naslednjih letih.
Letno poročilo je revidirala revizijska hiša KPMG Slovenija.
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2004
v tisoč SIT

Tekoče leto

Predhodno
leto

Sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne ﬁnančne naložbe
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
Dolgoročne terjatve iz ﬁnanciranja
Denarna sredstva in zaloge
Kratkoročne ﬁnančne naložbe
Kratkoročne terjatve iz poslovanja
Kratkoročne terjatve iz ﬁnanciranja
Aktivne časovne razmejitve

389.657
10,446.025
1,646.724
17.308
284.018
572.313
–
4,753.880
4.839
499.637

407.350
10,774.850
1,791.329
19.629
336.750
581.446
–
2,514.357
3.383
393.573

Skupaj sredstva

18,614.401

16,822.667

Obveznosti
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti iz ﬁnanciranja
Pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije
Obveznosti za dolgoročne ﬁnančne naložbe
Dolgoročne obveznosti iz ﬁnanciranja
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
Poslovni izid

1,100.605
2,020.365
1,131.655
2,855.661
958.744
1,930.742
5,829.384
11,666.970
-8,879.725

1,003.220
7,823.819
1,012.008
23.489
302.750
2,128.079
2,529.943
11,675.534
-9,676.175

Skupaj obveznosti

18,614.401

16,822.667

Izvenbilančne evidence

11,777.327

9,424.590

Izkaz prihodkov in odhodkov
od 1. januarja do 31. decembra 2004

v tisoč SIT

Tekoče leto

Predhodno
leto

Prihodki iz poslovanja
Prihodki iz ﬁnanciranja
Izredni prihodki
Prevrednotovalni prihodki

25,913.668
3,973.235
303.773
515.712

23,722.253
1,336.545
308.040
666.724

Celotni prihodki

30,706.388

26,033.562

Stroški materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Dolgoročne rezervacije
Davek iz dobička
Drugi stroški
Finančni odhodki
Izdreni odhodki
Prevrednotovalni odhodki

10,251.963
12,360.107
2,880.569
656.494
–
104.822
743.912
524.640
2,607.870

9,895.325
11,829.183
2,833.583
–
–
82.870
1,422.082
491.474
2,099.217

Celotni odhodki

30,130.377

28,653.734

576.011
–

–
2,620.172

Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

RTV Slovenija, Javni zavod
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Št. 7/05
Ob-19842/05
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi s 67. členom statuta Odvetniške
zbornice Slovenije objavljamo obvestilo:
Odvetnica Sonja Dolinar iz Ljubljane z
dnem 1. 6. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Miklošičeva
cesta 18, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Dušana Bajc iz Ljubljane z
dnem 1. 7. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Tivolska ulica
30, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja preseli
sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kolodvorska cesta 26, 8340 Črnomelj.
Odvetnik Marko Sorta iz Ljubljane z
dnem 21. 6. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Odvetniška
družba Mramor & Sorta, o.p.-d.n.o., Župančičeva 4, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Davorin Kranjc iz Kopra z dnem
1. 7. 2005 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Kosovelov trg 1/I,
6000 Koper.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-19710/05
Vabilo k oddaji ponudb
za izbiro pevskih zborov in trobentačev
za izvajanje svojih storitev za naročnika
Žale Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Žale Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki
2, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k oddaji ponudb in sicer za izvajanje pevskih nastopov
in izvajanje solističnih glasbenih nastopov s
trobento za uporabnike storitev naročnika.
Naročilo obsega dva sklopa in sicer:
1. storitve pevskega zbora (od kvarteta
do okteta), ki bodo peli na žalnih slovesnostih,
2. storitve solističnih nastopov s trobento
na žalnih slovesnostih.
Naročnik bo izvajalce izbral na podlagi
pogojev in meril, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo pri
naročniku na naslovu Žale Javno podjetje
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana in na
spletni strani naročnika: http://www.jh-lj.si.
Dodatna pojasnila lahko ponudniki dobe
pri Janezu Pozdercu ali Rajku Šibiču na tel.
01/420-17-19 ali faks 01/420-17-02.
Ponudniki svoje ponudbe oddajo do
10. 8. 2005 do 9. ure na naslov naročnika
Žale Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki
2, 1000 Ljubljana.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
Ob-19848/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana objavlja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS 12/03
in 77/03)
prodajo nepremičnine po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Predmet prodaje: parc. št. 753/2,
753/3, 753/4, 753/5 in 753/6, k.o. Nova Gorica, v skupni izmeri 1.178 m2, ki v naravi
predstavlja pot ob stanovanjskem naselju
Vojkove ceste v Novi Gorici. Nepremičnina
se prodaja kot celota.
2. Izhodiščna cena je 8,470.000 SIT in
je določena v skladu s Poročilom o vredno-
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tenju nepremičnin, ki ga je izdelalo podjetje
Dodoma d.o.o, zanj Sonja Gračanić, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin,
dne 16. 5. 2005.
3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno ali osebno vročiti na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Služba za investicije, Kotnikova 38 Ljubljana, s pripisom »nakup Nova
Gorica, št. 466-49/2003«.
4. Rok za zbiranje ponudb je 20 dni od
objave.
5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb
je potrebno plačati kavcije v višini 10% vrednosti izhodiščne cene na transakcijski račun
proračuna RS: 01100-6300109972 sklic na
št. 18 33111-7141998-20050000. Uspelemu
ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 30 dni po
preteku roka za zbiranje ponudb.
6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
7. Prodajalec na podlagi objave javnega
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši
ponudnika, obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb.
9. Merilo za izbiro je višina ponujena
kupnine. V primeru, da prispe več enakih
ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih
javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03).
10. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis v 8 dneh po obvestilu o izbiri.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve
pogodbe.
11. Izročitev in prenos nepremičnine se
opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami,
stroške overovitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila in eventuelne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice plača kupec.
13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Kotnikova 38, Ljubljana, tel. 01/478-42-62 (Jožica Ložar). Ogled
nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-19788/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96
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– odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00, 87/01,
51/02 in 108/03), Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in
na podlagi posameznega programa prodaje
nepremičnine v lasti Občine Tolmin z dne
28. 6. 2005 objavljamo
javno ponudbo
za odprodajo stanovanja
v lasti Občine Tolmin
I. Predmet prodaje je stanovanje št. 1,
v izmeri 55,96 m2 v pritličju stanovanjske
stavbe v Tolminu, Gregorčičeva ulica 12, ki
stoji na parceli št. 710/1 k.o. Tolmin.
Ponudbena cena stanovanja skupaj s
pripadajočim sorazmernim delom zemljišča
je 8,760.000 SIT.
V ceni niso vštete davščine. Varščina je
876.000 SIT.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima z Občino Tolmin sklenjeno najemno
pogodbo za nedoločen čas. Na podlagi 107.
člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 69/03) sprememba lastnika stanovanja
ne vpliva na obstoječe najemno razmerje,
kar pomeni, da je novi lastnik z najemnikom
dolžan skleniti najemno pogodbo za nedoločen čas za neproﬁtno najemnino. Oseba,
ki uporablja stanovanje oziroma ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo za nedoločen čas, ima na podlagi 29. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) pod enakimi pogoji predkupno pravico. Predkupna pravica
se uveljavlja po vrstnem redu, določenem
v 176. členu Stanovanjskega zakona. Če
predkupni upravičenec ne izkoristi predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega
razmerja ne sme poslabšati.
II. Vezanost in sprejem ponudbe: rok vezanosti ponudnika na ponudbo začne teči
od dneva oddaje pisne ponudbe do sklenitve prodajne pogodbe.
Ponudba se lahko sprejme od dneva te
objave do poteka roka za oddajo ponudb,
kar ne velja za predkupnega upravičenca.
III. Nepremičnina se prodaja po načelu:
videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje
v stanju, v kakršnem je, in ne more uveljaviti
več pravic, kot jih je imel lastnik.
Vse stroške in dajatve v zvezi s pravnim
poslom nosi kupec.
IV. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika,
– navedbo naslova objekta ter številko
stanovanja, za katero se ponudnik zanima,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup
stanovanja, ki ne sme biti nižja od vrednosti,
navedene v tem razpisu,
– navedbo, da se ponudnik strinja s pogoji javnega razpisa,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta
biti starejša od treh mesecev,
– originalno potrdilo o plačilu varščine ter
celotno številko transakcijskega računa za
primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe.
V. Udeleženci javne ponudbe morajo za
nepremičnino plačati varščino, navedeno

v tem razpisu na račun Občine Tolmin št.
01328-0100014970 pri Banki Slovenije z navedbo “plačilo varščine za javno ponudbo”
ter “Gregorčičeva 12, Tolmin, stanovanje
številka 1“. Varščina bo najugodnejšemu
ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa
brez obresti vrnjena v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
VI. Ponudbe ponudnikov se bodo štele
za pravočasne, če bodo prispele oziroma
bodo dostavljene v zaprti ovojnici najkasneje do vključno dne 1. 8. 2005 do 12. ure na
naslov Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
5220 Tolmin, z oznako: „Javna ponudba za
nakup stanovanja – ne odpiraj!“
Ponudbe, ki bi prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), nepopolne
ponudbe ali nepravilno opremljene ponudbe
komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnika.
VII. Odpiranje ponudb bo komisijsko.
Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12.
uri v sejni sobi Občine Tolmin. Najugodnejši
ponudnik bo tisti, bo ponudil najvišjo ponujeno kupnino.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
Oseba, ki uporablja stanovanje, oziroma
najemnik, ki ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo za nedoločen čas, se mora o
uveljavljanju predkupne pravice pisno izjasniti v roku 60 dni od obvestila. V nasprotnem
primeru lahko prodajalec proda stanovanje
drugemu, vendar samo pod enakimi ali za
kupca manj ugodnimi pogoji.
VIII. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od
odpiranja ponudb.
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu
sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene
pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa,
prodajalec pa zadrži njegovo varščino.
IX. Način in rok plačila kupnine: po podpisu pogodbe Občina Tolmin izstavi kupcu račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno
kupnino, zmanjšano za vplačano varščino na
račun Občine Tolmin št. 01328-0100014970
pri Banki Slovenije, najkasneje v 8 dneh po
izstavitvi računa.
Predkupni upravičenec mora kupnino izročiti ali položiti pri sodišču ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku 60 dni od prejema
ponudbe.
X. Plačilo celotne kupnine za stanovanje
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Če kupec ne plača kupnine v navedenem roku, se pogodba razdre, varščina pa
zadrži.
XI. Ta objava ne zavezuje prodajalca,
da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom
sklene pogodbo o prodaji. Na podlagi 3.
člena Uredbe lahko Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Tolmin, s soglasjem
župana, postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne
varščina izbranemu ponudniku v vplačanem
znesku. O tem posreduje občina odločitev
izbranemu ponudniku v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb.
XII. Vsi dodatni podrobnejši podatki in
informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, tel. 05/381-95-14, kontaktna
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oseba je Miran Mavri, svetovalec za pravne
zadeve. Ogled stanovanja je možen po dogovoru.
Občina Tolmin
Ob-19980/05
Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.
2. Predmet prodaje je stavbno zemljišče:
a) parc. št. 109/2 – katastrska kultura
– neplodno v izmeri 445 m2, stavbišče (stavba) v izmeri 31 m2, vl. št. 3433 k.o. Portorož,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 8,561.432 SIT;
b) parc. št. 109/3 – katastrska kultura
– neplodno v izmeri 367 m2, stavbišče (stavba) v izmeri 32 m2, vl. št. 3433 k.o. Portorož,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 7,176.495 SIT;
c) parc. št. 2997/4 – katastrska kultura – sadovnjak v izmeri 265 m2, vl. št. 39
k.o. Sečovlje; izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 4,964.941 SIT;
d) parc. št. 1483 – katastrska kultura
– travnik v izmeri 148 m2, vl. št. 4138 k.o.
Portorož, parc. št. 1484/3 – katastrska kultura – njiva v izmeri 271 m2, vl. št. 4138
k.o. Portorož izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 8,023.460,33 SIT.
V izhodiščno vrednost davek ni vključen. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo
zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva bremenijo kupca.
3. Zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v
2. točki pod črko a, b in c, je že v posesti
ﬁzičnih oseb in služi kot funkcionalna celota k lastniški hiši ﬁzičnih oseb. Stavbno
zemljišče navedeno v 2. točki pod črko d.
je predmet predkupne pravice in je na njem
skladno z določili Lokacijskega načrta Hoteli Palace v Portorožu predvidena izgradnja
dela sicer enotnega parkirnega objekta.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje ﬁzične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne
vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran št. 01290-0100005871 odprt
pri Upravi za javna plačila,Urad Koper ter k
ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z
naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;

Št.

– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne cene);
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 1. 8. 2005 do
12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem
Občine Piran.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Županja Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Občine Piran. Kupec mora
plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi, sicer lahko prodajalec pogodbo razdre, varščina pa tudi v tem primeru zapade
v korist Občine Piran.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje navedenih v točki 2a,b,c na sedežu Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o.,
Fornače 33, Piran, Miloška Raktelj, tel.
05/61-750-33, o predmetnih prodaje navedenih v točki 2d pa na sedežu Občine Piran,
Tartinijev trg 2, Piran, Martina Kukovec, tel.
05/67-10-332.
Občina Piran
Ob-19973/05
Likvidacijski upravitelj družbe GV Revije,
d.o.o. v likvidaciji poziva upnike družbe, da
prijavijo svoje terjatve do družbe GV Revije,
d.o.o. v likvidaciji v roku 30 dni od objave
tega poziva. Upniki naj svoje terjatve prijavijo likvidacijskemu upravitelju na naslov
družbe GV Revije, d.o.o. v likvidaciji, Dunajska 5, Ljubljana.
Slobodan Sibinčič
likvidacijski upravitelj družbe
GV Revije, d.o.o. v likvidaciji
Ob-19761/05
Računovodska dejavnost Renata Grošelj
s.p., Mestni trg 11, 1000 Ljubljana, matična
številka subjekta 1081357, ki posluje pod
opravilno številko 25-0907/98 z datumom
vpisa 16. 2. 1998 in z glavno dejavnostjo
po Standardni klasiﬁkaciji dejavnosti 74.120,
objavlja v skladu z drugim odstavkom 76.
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člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93 in 29/94), da bo dne 30. 9.
2005 prenehala poslovati na temelju volje
podjetnice.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1322/03-028/2-99
Ob-19830/05
V register političnih strank se od zaporedno številko 52, kjer je vpisana politična
stranka Liberalna demokracija Slovenije,
s kratico imena LDS ter s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 27, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Sašo
Stojanovič Borštnar.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-15/2008 1002
Ob-19492/05
Pravila sindikata podjetja Svila storitve d.o.o. Maribor, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe številka
141-11/2002-112, z dne 8. 4. 2002 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 011, z dne 3. 4. 2002, se
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-2/2005-310
Ob-19493/05
Pravila sindikata Lesna, žaga Mušenik
d.o.o., Mušenik 7, Črna na Koroškem,
ki so hranjena pri Upravni enoti Ravne na
Koroškem, in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 23, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-16/2005 1002
Ob-19832/05
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Pravila Sindikata zavoda SNG Maribor,
Sindikata Glosa, z dne 7. 6. 2005, s sedežem sindikata v Mariboru, Slovenska ulica
27.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 16, z dne 4. 7. 2005.
Identiﬁkacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat Glosa, Sindikat zavoda
SNG Maribor, je 1742973.
Št. 101-4/2005-310
Ob-19839/05
Spremeni se ime sindikata Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije,
Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne
na Koroškem, s sedežem na Ravnah na
Koroškem, Gozdarska pot 11, tako da se odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Osnovne
šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem.
Sprememba imena sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ravne na Koroškem, z dnem 7. 7.
2005.
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-19530/05
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Aljoša Tomaž, Zlatko Kavčič, Niko Kač,
dr. France Arhar, Vojko Čok, Cvetka Selšek,
Zdenko Fritz, mag. Romana Pajenk, mag.
Drago Pišek, Andrej Flis, Matjaž Kovačič,
Andrej Hazabent in Jože Stegne.

Objave po 11. členu
Pravilnika o vodenju
registra izvajalcev
postopkov za
ugotavljanje
in potrjevanje
nacionalnih
političnih kvaliﬁkacij
Št. 01704-9/05
Ob-20108/05
Na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi
zavoda Izobraževalni center energetskega
sistema, Hajdrihova 2, Ljubljana, se iz registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij
za nacionalni poklicni kvaliﬁkaciji
– dispečer/dispečerka v centru vodenja
elektroenergetskega sistema in
– stikalničar/stikalničarka v elektroenergetiki,
izbriše Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Objave
gospodarskih družb
Ob-19735/05
Uprava družbe Hoteli Palace, delniška
družba, Portorož, s sedežem Obala 43,
6320 Portorož (v nadaljevanju: Hoteli Palace
d.d.), obvešča delničarje te družbe o vložitvi
s strani nadzornega sveta družbe pregledane Pogodbe o pripojitvi družbe Hoteli Palace
d.d. k družbi Hoteli Morje, holdinška družba,
d.d., s sedežem Obala 33, 6320 Portorož, v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Delničarji družbe Hoteli Palace d.d. imajo
na sedežu družbe pravico pregledati listine
v zvezi s pripojitvijo ter zahtevati, da jim
družba brezplačno izroči prepis teh listin.
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Listine katere imajo delničarji družbe
pravico pregledati so: pogodba o pripojitvi;
letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi
v pripojitvi za pretekla tri poslovna leta; revidirana zaključna poročila družb, ki sta udeleženi v pripojitvi, z dne 1. 1. 2004; poročilo
uprav družb, ki sta udeleženi v pripojitvi, o
pripojitvi; poročila nadzornih svetov družb,
ki sta udeleženi v pripojitvi, o pregledu nameravane pripojitve; poročilo o reviziji pripojitve, cenitveno poročilo družb.
Hoteli Palace, delniška družba, Portorož
uprava družbe
Ob-19736/05
Uprava družbe Hoteli Morje, holdinška
družba, d.d., s sedežem Obala 33, 6320
Portorož (v nadaljevanju: Hoteli Morje d.d.),
obvešča delničarje te družbe o vložitvi s
strani nadzornega sveta družbe pregledane
Pogodbe o pripojitvi družbe Hoteli Palace,
delniška družba, Portorož, s sedežem Obala 43, 6320 Portorož k družbi Hoteli Morje
d.d., v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Delničarji družbe Hoteli Morje d.d. imajo
na sedežu družbe pravico pregledati listine
v zvezi s pripojitvijo ter zahtevati, da jim
družba brezplačno izroči prepis teh listin.
Listine katere imajo delničarji družbe
pravico pregledati so: pogodba o pripojitvi; spremembe statuta družbe Hoteli Morje
d.d., letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi v pripojitvi za pretekla tri poslovna
leta; revidirana zaključna poročila družb, ki
sta udeleženi v pripojitvi, z dne 1. 1. 2004;
poročilo uprav družb, ki sta udeleženi v pripojitvi, o pripojitvi; poročila nadzornih svetov
družb, ki sta udeleženi v pripojitvi, o pregledu nameravane pripojitve; poročilo o reviziji
pripojitve; cenitveno poročilo družb.
Hoteli Morje, holdinška družba, d.d.
Portorož
uprava družbe
Št. 63/100
Ob-19749/05
Na podlagi 533.f. člena Zakona o gospodarskih družbah, predsednik uprave družbe
Avtoplus, trgovina in servisi, d.d., Koper,
Istrska cesta 55, 6000 Koper, objavlja naslednje obvestilo
Dne 8. 7. 2005 je bila pristojnemu Okrožnemu sodišču v Kopru predložena Pogodba o oddelitvi s prevzemom dela prenosne družbe Avtoplus, trgovina in servisi, d.d.
Koper na prevzemno družbo Avtoplusmoto,
trgovina in servis, d.o.o., Istrska cesta 53,
6000 Koper.
V skladu z določili 533.f. člena ZGD, je
30 dni od objave tega obvestila, na sedežu prenosne družbe Koper, Istrska cesta
55, vsak delovnik od 10. do 12. ure, vsem
delničarjem družbe omogočen pregled naslednjih listin:
1. pogodba o oddelitvi s prevzemom,
2. letna poročila obeh družb udeleženih
pri pripojitvi za zadnja tri leta,
Za vse obveznosti družbe, ki so nastale
do vpisa oddelitve v register, odgovarjajo
poleg družbe, kateri je v Pogodbi o oddelitvi
s prevzemom dodeljena obveznost, kot solidarni dolžnik prevzemna družba do višine
vrednosti premoženja, ki ji je bilo dodeljeno
v Pogodbi o oddelitvi, zmanjšane za obveznosti, ki so ji bile dodeljene v Pogodbi
o oddelitvi. Določba prejšnjega stavka ne
velja za obveznosti, za katere je bilo dano
zavarovanje iz naslednjega odstavka tega
sklepa.

Upniki prenosne družbe imajo pravico
zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle,
negotove ali pogojne terjatve, če je zaradi
delitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve
in če tako zavarovanje zahtevajo v šestih
mesecih po objavi vpisa delitve v register.
Domneva se, da je zaradi delitve ogrožena
izpolnitev terjatev iz prejšnjega stavka. Upnike je treba na to pravico opozoriti v objavi
vpisa oddelitve v register.
Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.
Vsak delničar ima pravico zahtevati, da
se mu najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno da prepis zgoraj navedenih listin.
Avtoplus, trgovina in servisi, d.d., Koper
Ob-19750/05
Skladno z določili prvega odstavka 516.
člena v povezavi s 533.o členom Zakona
o gospodarskih družbah uprava družbe
ISKRA elektro in elektronska industrija d.d.,
Kotnikova 28, Ljubljana, vpisane v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod
vložno številko 10521800, ter poslovodja
družbe ISKRA COMMERCE, d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 28, vpisane v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno
številko 061/11406900, objavljata obvestilo,
da je bila dne 7. 7. 2005 sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani predložena
pogodba o oddelitvi s prevzemom dela družbe ISKRA COMMERCE, d.o.o. Ljubljana,
Kotnikova 28, k delniški družbi ISKRA elektro in elektronska industrija d.d., Kotnikova
28, Ljubljana, sklenjena dne 30. 6. 2005 v
obliki notarskega zapisa.
Delničarje družbe ISKRA elektro in elektronska industrija d.d. in družbenike družbe
ISKRA COMMERCE, d.o.o. Ljubljana, se
posebej opozarja na njihove pravice iz drugega in tretjega odstavka 516. člena Zakona
o gospodarskih družbah, in sicer, da jim je
v času od dneva te objave do dneva zasedanja skupščine družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na sedežu družbe, na
naslovu Kotnikova 28, Ljubljana, omogočen
pregled pogodbe o pripojitvi, letnih poročil
družb, ki so udeležene pri pripojitvi za zadnja tri poslovna leta in skupnega poročila
uprav družb o pripojitvi. Vsakemu delničarju
oziroma družbeniku se na njegovo zahtevo
izdela in naslednji delovni dan izroči brezplačen prepis vseh navedenih listin.
Uprava družbe
ISKRA, d.d.
Poslovodja družbe
ISKRA COMMERCE d.o.o. Ljubljana

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-19491/05
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa družbenika družbe z dne 24. 5. 2005, direktor
družbe Trafﬁc Design d.o.o., Kamniška 50,
Ljubljana, objavlja
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
95,289.256,80 SIT se zmanjša za znesek
90,000.000 SIT in po zmanjšanju znaša
5,289.256,80 SIT.
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Direktor družbe Trafﬁc design d.o.o. poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe soglašajo. Družba bo upnikom,
ki ne soglašajo s sprejetim zmanjšanjem
osnovnega kapitala poravnala zahtevke ali
zagotovila varščino.
Trafﬁc Design d.o.o.
direktor Tomaž Kastelic
Ob-19643/05
Na podlagi določila 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja družba z
omejeno odgovornostjo SVEA inženiring
Podjetje za inženiring in poslovne storitve
d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 23,
matična številka 1357751, identiﬁkacijska
številka za davek na dodano vrednost SI
79593470, številka registrskega vložka pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani 1/31356/00,
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 SVEA inženiring
Podjetje za inženiring in poslovne storitve d.o.o. Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
23, je dne 6. 7. 2005 na podlagi določila
454. člena Zakona o gospodarskih družbah
sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe zaradi izstopa družbenika:
registriran osnovni kapital družbe znaša
28,731.193,94 SIT. Družbeniki na podlagi
454. člena zakona o gospodarskih družbah
sklenejo zmanjšati osnovni kapital za znesek osnovnih poslovnih deležev družbenika,
ki je izstopil iz družbe in znašajo 683.738,50
SIT, tako da po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša zmanjšanji osnovni kapital družbe 28,047.455,44 SIT.
II. Upnike družbe z omejeno odgovornostjo SVEA inženiring Podjetje za inženiring in poslovne storitve d.o.o. Zagorje ob
Savi, Cesta 20. julija 23, se poziva, da se
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
SVEA inženiring d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-19466/05
Na podlagi točke 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah in 6.3 točke statuta
Term Čatež d.d. uprava sklicuje
11. sejo skupščine
Term Čatež d.d.,
ki bo v torek, 16. 8. 2005, ob 13. uri na
sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35,
8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni
dvorani hotela Terme z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se delovna telesa
skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Dokler.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Terme Čatež d.d. za leto 2004 z mnenjem
revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2004 z

Št.

mnenjem revizorja in predstavitev pisnega
poročila nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah o preveritvi
letnega poročila s stališčem do revizijskega
poročila in o načinu in obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2004
ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2004 z
mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim
poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila s stališčem do revizijskega poročila
in o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe med poslovnim letom 2004.
Bilančni dobiček za leto 2004 v znesku
1.569,156.879,75 SIT se uporabi:
– 627,811.800 SIT za dividende ali 1.050
SIT bruto dividende na delnico;
– 8,008.627,91 SIT za nagrade upravi;
– 23,668.967,74 SIT za nagrade nadzornemu svetu;
– 909,667.484,10 SIT se razporedi v preneseni dobiček družbe.
Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende v roku 30 dni od potrditve
na skupščini, in sicer po stanju delničarjev,
vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi
v centralnem registru pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na
dan 18. 8. 2005, in na način, kot ga bo določila uprava družbe.
Za izplačilo bilančnega dobička pod
prvo, drugo in tretjo alineo tega sklepa v
višini 659,489.395,65 SIT se uporabi preneseni dobiček iz leta 1999.
Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: potrdi in
odobri se delo uprave in nadzornega sveta v
letu 2004 ter se jima podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za
leto 2005 se imenuje revizijska hiša KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000
Ljubljana.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe Terme Čatež d.d.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu. Sprejme se čistopis statuta
družbe. Skupščina pooblašča predsednika
skupščine, da podpiše čistopis statuta družbe Terme Čatež d.d.
5. Določitev plačila članov nadzornega
sveta Term Čatež d.d.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Ob upoštevanju Kriterijev za članstvo,
delo in plačilo nadzornih svetov, sprejetih
s strani Upravnega odbora Združenja članov nadzornih svetov, in Priporočil za plačila članov nadzornih svetov prejmejo člani
nadzornega sveta osnovno plačilo za opravljanje funkcije in doplačilo zaradi posebnih
obveznosti v višini 1,260.172 SIT bruto letno. Predsednik nadzornega sveta prejme
še doplačilo za opravljanje posebnih funk-
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cij v višini 1,260.172 SIT bruto letno. Člani
in predsednik nadzornega sveta prejemajo
plačilo za opravljanje funkcije v mesečnih
izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler
opravljajo funkcijo.
Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnih zneskov, navedenih v prvem in
drugem stavku tega sklepa. Vsi člani nadzornega sveta poleg plačila za opravljanje
funkcije za udeležbo na seji prejmejo sejnino v skladu z določbami 5.10 točke statuta
družbe in v skladu s sklepom skupščine z
dne 15. 6. 2000.
6. Standardi računovodskega poročanja.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: Terme Čatež d.d.
sestavljajo v obdobju naslednjih petih poslovnih let, šteto od 1. 1. 2006 dalje, računovodska poročila iz prvega odstavka 56. člena ZGD v skladu z mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošni službi
na sedežu družbe vsak delovni dan od 9.
do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
sedem dni po objavi tega sklica v splošni
službi delniške družbe.
Prijave za udeležbo na skupščini se
sprejemajo tri dni pred sejo skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so na dan 10. 8. 2005 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja
deponirano na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina delničarjev ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se uro po sklicu oziroma
ob napovedani uri opravi skupščina delničarjev, ki veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Terme Čatež d.d.
uprava
Ob-19483/05
Na podlagi statuta družbe FOND Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FOND d.d., Idrija,
ki bo v torek, 23. 8. 2005 ob 12. uri v
Idriji, na Lapajnetovi 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2004 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2004
in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
Letnega poročila družbe za leto 2004.
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3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička in se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
4. Izvolitev nadzornega sveta.
Za člane nadzornega sveta se imenujejo
Stojan Petrič, Franc Kacin in Jožef Rupnik,
za njihove namestnike pa Nataša Luša in
Milan Erjavec.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2005 imenuje revizijska družba Ernst & Young.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12.uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju na dan 30. 6. 2005, katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa
so dolžni predložiti dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja.
FOND d.d.
direktorica
Darja Petrič Florjančič
Ob-19484/05
Na podlagi statuta družbe FMR Holding,
družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova 9,
Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FMR Holding d.d., Idrija,
ki bo v torek 23. 8. 2005 ob 13. uri na
sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2004 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2004
in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička in se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2005 imenuje revizijska družba Ernst & Young.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so del-
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ničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12.uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju na dan 30. 6. 2004, katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa
so dolžni predložiti dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja.
FMR Holding d.d.
direktor
Milan Erjavec
Ob-19485/05
Uprava družbe Izoterm-Plama d.d., proizvodnja izolacijskih izdelkov Podgrad, vabi
delničarje na
12. sejo skupščine
Izoterm-Plama, d.d. Podgrad,
ki bo dne 29. 8. 2005 ob 17. uri na sedežu podjetja Podgrad 17, 6244 Podgrad.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov.
Uprava predlaga naslednji sklep:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednika skupščine se imenuje Boris
Peric, za preštevalki glasov se imenujeta
Marta Vičič Baša in Martina Šircelj.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Aleksander Ternovec.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2004 in poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2004
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
revidiranega letnega poročila.
2.2. Družba je v poslovnem letu 2004
ustvarila čisti dobiček v višini 56,460.972,38
SIT.
Del čistega dobička je uprava uporabila za oblikovanje zakonskih rezerv.
Bilančni dobiček za poslovno leto
2004 v višini 53,637.923,76 SIT ostane nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za leto
2004.
3. Imenovanje revizorja
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Izoterm-Plama za leto
2005 se imenuje revizijska družba Ernst &
Young d.o.o., Dunajska 111, 1001 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in uveljavljajo glasovalno pravico na skupščini, če so vpisani v delniško knjigo družbe
na dan 16. 8. 2005 oziroma, če so njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki imajo pisno
pooblastilo. Pooblastila za zastopanje na
skupščini je potrebno dati v hrambo na sedežu delniške družbe, vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec naj najavi svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev, ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe, v tajništvu
družbe, vsak delovnik od 12. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega sklica svoje pripombe ter morebitne nasprotne predloge pisno sporočijo
upravi. Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča
in bosta o spreminjevalnih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
imenske delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Izoterm-Plama, d.d. Podgrad
Andrea Sirk
uprava družbe
Ob-19486/05
Uprava in nadzorni svet Družbe Hermes
SoftLab programska oprema d.d. na podlagi
283. člena Zakona o gospodarskih družbah
in XXXIV. člena Statuta Družbe sklicujeta
redno skupščino delničarjev
HERMES SoftLab programska oprema
d.d.,
ki bo dne 18. 8. 2005 ob 10. uri v prostorih Hermes SoftLab d.d., na Litijski 51,
1000 Ljubljana, v veliki dvorani ob prisotnosti predsednika skupščine odvetnika Pavle
Pensa in notarke mag. Nine Češarek, in z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za nadzornika glasovanj se izvolita
Saša Ovsenik in Boris Gašperin.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina sprejme informacijo o
letnem poročilu za poslovno leto 2004, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega
poročila.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2004 v višini
156,253.884,37 SIT ostane nerazporejen.
2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
nadzornega sveta v poslovnem letu 2004.
2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave v poslovnem letu 2004.
3. Odobreni kapital.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
3.1. Začetni osnovni kapital družbe je
370,000.000 SIT. Uprava Družbe je pooblaščena, da poveča osnovni kapital družbe
za največ 55,285.000 SIT z izdajo novih delnic tako, da bo po izvedbi povečanja znašal
osnovni kapital Družbe največ 425,285.000
SIT (odobreni kapital). Namen izdaje delnic
je izdaja delnic zaposlenim v Družbi in drugim osebam v skladu z veljavno sklenjenimi
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opcijskimi pogodbami. Izdajo delnic mora
pred dokončnim sprejetjem s strani uprave
odobriti nadzorni svet Družbe. Uprava ima
pravico izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev, da vpišejo nove delnice.
Pooblastilo upravi velja 5 let od dneva sprejetja tega sklepa.
Začetni osnovni kapital družbe je razdeljen na 370.000 delnic, po izdaji delnic za
znesek odobrenega kapitala, pa bo celotni
osnovni kapital družbe razdeljen največ na
425.285 delnic.
Nadzorni svet je pooblaščen za spremembo statuta skladno s tem sklepom in za
spremembo statuta skladno vsakokratnemu
povečanju osnovnega kapitala.
4. Razpolaganje z lastnimi delnicami.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
4.1. Uprava lahko pri odsvajanju lastnih
delnic izključi prednostno pravico delničarjev, če je odsvojitev delnic namenjena izpolnitvi obveznosti družbe iz veljavno sklenjenih opcijskih pogodb in če s tem soglaša
nadzorni svet.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog nadzornega sveta:
5.1. Za revizorja družbe se za poslovno
leto 2005 imenuje revizorsko družbo PriceWaterhouse Coopers d.o.o..
V skladu s Statutom Družbe se ima pravico udeležiti zasedanja skupščine vsak delničar, ki ni v zamudi z vplačilom vpisanih
delnic in če je vpisan v delniško knjigo Družbe in če je svojo udeležbo prijavil Družbi
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Udeležba se lahko prijavi osebno
ali po telefonu, telegramu, telefaksu, s priporočeno pošto ali po elektronski pošti, ki mora
prispeti na sedež Družbe najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem skupščine. Delničarja na zasedanju skupščine lahko zastopa
drug delničar ali tretja oseba pod pogojem,
da predloži pisno pooblastilo takšnega delničarja pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina sklicana ob 10. uri ne bo
sklepčna, se ob 10.30 (30 minut po prvem
sklicu) ponovno opravi skupščina delničarjev
ne glede na odstotek prisotnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu Družbe na Litijski 51, 1000 Ljubljana,
od objave sklica do vključno 3 delovne dni
pred zasedanjem skupščine, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.
HERMES SoftLab d.d.
uprava družbe
Peter Testen, predsednik uprave
Gregor Smrekar, član uprave
Branka Jerše, članica uprave
Ob-19487/05
Uprava Surovine družbe za predelavo
odpadkov d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor vabi delničarje na
8. skupščino Surovine d.d.
Uprava
sklicuje
skupščino
dne
25. avgusta 2005 ob 10. uri, na sedežu
družbe v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev prisotnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojana Zdolška.
3. Obravnava letnega poročila in odločanje o delitvi bilančnega dobička in razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:

Št.

Bilančni dobiček, ki znaša na dan 31. 12.
2004, 629,538.262,04 SIT, ki ga sestavljajo
čisti dobiček poslovnega leta 2004 v znesku
428,728.395,24 SIT ter preneseni dobiček
iz prejšnjih let v znesku 200,809.866,80 SIT
se razdeli v višini 99,002.400 SIT delničarjem za dividende, del bilančnega dobička
v višini 530,535.862,04 SIT pa ostane nerazporejen.
Dividenda znaša 852 SIT bruto na delnico.
Do dividende so upravičeni delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine. Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
skupščini.
Sprejme se razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja
za poslovno leto 2005 imenuje revizorsko
družbo Revidicom Revizijska družba d.o.o.,
Grizoldova ulica 5, Maribor.
Sklepe pod točko 2 in 3 predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, pod točko 4 pa
nadzorni svet.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo tri dni pred skupščino
in ki 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 v sprejemni
pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo prisotnost na skupščini in
prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo:
Celovito gradivo za skupščino je na sedežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.
Surovina d.d.
uprava: Marko Fon
Ob-19488/05
Uprava Surovine Holding družbe pooblaščenke d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja
5, vabi delničarje na
8. skupščino
Surovine Holding d.d.
Uprava
sklicuje
skupščino
dne
25. avgusta 2005, ob 11.30, v prostorih Surovine družbe za predelavo odpadkov d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev prisotnosti
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Stojana Zdolška.
3. Obravnava letnega poročila in odločanje o delitvi bilančnega dobička in razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček, ki znaša na dan 31. 12.
2004, 159,839.345,31 SIT, se razdeli v višini
41,043.310 SIT delničarjem za dividende, del
bilančnega dobička v višini 118,796.035,31
SIT pa ostane nerazporejen.
Dividenda znaša 700 SIT bruto na delnico.
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Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine. Dividende se izplačajo v roku 60 dni
po skupščini.
Sprejme se razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja
za poslovno leto 2004 imenuje revizorsko
družbo Revidicom Revizijska družba d.o.o.,
Grizoldova ulica 5, Maribor.
Sklepe pod točko 2 in 3 predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, pod točko 4 pa
nadzorni svet.
O vseh točkah dnevnega reda glasujejo
samo delničarji razreda A.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred zasedanjem skupščine in ki 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 v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Istovetnost udeležencev bomo ugotavljali z osebnim dokumentom.
Gradivo:
Celovito gradivo za skupščino je na sedežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.
Surovina Holding d.d.
uprava: Marko Fon
Št. 5/05
Ob-19489/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 11.2. točke Statuta družbe Interﬁn
naložbe, ﬁnančna družba d.d. Koper, Pristaniška 12, Koper, uprava in nadzorni svet
družbe sklicujeta
1. redno skupščino
delničarjev družbe Interﬁn naložbe,
ﬁnančna družba d.d. Koper, Pristaniška
12, Koper,
ki bo dne 30. 8. 2005 ob 12. uri na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12/V.
Predlog dnevnega reda:
1. Otovoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane delovnih organov skupščine se izvolijo Marijan Škoda za
predsednika skupščine ter Tatjana Cepak
in Katja Garbšček za preštevalki glasov.
Skupščini bo prisostvovala notarka Mojca
Tavčar-Pasar.
3. Predložitev letnega poročila družbe Interﬁn naložbe d.d. Koper z mnenjem
revizorjev in predložitev pisnega poročila
nadzornega sveta po 274.a členu Zakona
o gospodarskih družbah ZGD-F, podelitev
razrešnice nadzornemu svetu in upravi
družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Interﬁn naložbe d.d.
Koper in skupine Interﬁn naložbe, revizijskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2004. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
4. Sklepanje o bilančni izgubi.
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Predlog sklepa: bilančna izguba na dan
31. 12. 2004 ostane nepokrita.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o.
Ljubljana. Kolikor revizijska družba bistveno
spremeni pogoje revidiranja, skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da imenuje
za revizorja drugo revizijsko družbo.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda
je sprejel nadzorni svet, predloge ostalih
sklepov pa uprava in nadzorni svet.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe vsak
delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Glasovalne pravice uresničujejo lahko
tisti delničarji, ki se prijavijo najkasneje do
27. 8. 2005, in ki so vpisani v delniški knjigi
družbe.
Predsednik uprave
Interﬁn naložbe d.d. Koper
Leon Klemše
Predsednica nadzornega sveta
Interﬁn naložbe d.d. Koper
Sonja Žitko
Ob-19531/05
Na podlagi 38. člena statuta družbe Tekstil, proizvodno in trgovsko podjetje d.d.
uprava sklicuje
12. skupščino
družbe Tekstil, proizvodno in trgovsko
podjetje d.d. Ljubljana, Letališka 34,
ki bo dne 25. 8. 2005 ob 11. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka 34, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Danica
Majcen Samardžija,
– preštevalca glasov: Bogo Kos in Alenka Bizjak.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Košak
Miro.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom družbe in skupine Tekstil za leto 2004 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe in skupine Tekstil
za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. b) Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki na
dan 31. 12. 2004 znaša 13.208 tisoč SIT se
razporedi v druge rezerve.
2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2005 skupščina imenuje družbo Plus
Revizija, Podjetje za revidiranje, računovodstvo in ﬁnance d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
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poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so na dan 22. 8. 2004 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 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.
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.
Tekstil, proizvodno in trgovsko
podjetje d.d.
uprava družbe
generalni direktor
Stanislav Zidar
Ob-19532/05
Na podlagi točke 6.4. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d. Zagorica 1, Litija, sklicuje uprava družbe
9. skupščino
delničarjev družbe SVEA Lesna
industrija Litija d.d.,
ki bo dne 23. 8. 2005 ob 13. uri v konferenčni dvorani družbe SVEA Lesna industrija d.d. Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine Marka Anžurja, preštevalca glasov Franca Adamčiča
in Slavko Martinčič, ter ugotovi prisotnost
notarke Marjane Kolenc Rus in sprejme
predlagani dnevni red skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Obravnava poročila nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2004,
obravnava delitve čistega dobička po stanju 31. 12. 2004, ter sklepanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi
družbe.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščini se sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2004 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

2. Na predlog uprave se čisti dobiček po
stanju 31. 12. 2004 v višini 2,331.007,91 SIT
razporedi v obvezne zakonske rezerve.
3. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno
leto 2004.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2005 Revizijski
center d.o.o. Družba za revizijo, Podvine 36,
Zagorje ob Savi.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda si delničarji lahko ogledajo
na sedežu družbe Zagorica 1, Litija, vsak
delavnik med 11. in 13. uro od dneva objave
sklica do zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in bodo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo
na skupščini pisno prijavili upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, bo
skupščina ponovno sklicana istega dne ob
15. uri v istem prostoru, tedaj bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija Litija d.d.
uprava
direktor
Matej Požun, univ. dipl. inž.
Ob-19533/05
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., uprava sklicuje
8. redno sejo skupščine
Elektro Celje javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v sredo, 24. 8. 2005 ob 14. uri na
sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a (sejna
soba – IV. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Vladimir Verzegnassi in Nika Krušič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nevenka Tory.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2004 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004 v višini
415,856.441,79 SIT se uporabi za druge
rezerve iz dobička.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2005 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
predsednik uprave
Peter Petrovič, univ. dipl. inž. str.
Ob-19534/05
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
8. redno sejo skupščine
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2005 ob 11. uri na
sedežu družbe v Kranju, Ul. Mirka Vadnova
3a (sejna soba II. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Jože Gorenc in
Marjeta Rozman.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za leto 2004
z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih
družbah ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z
282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004
ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
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Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004 v višini
377,720.153,07 SIT se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2005 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila in konsolidiranega letnega poročila
za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
predsednik uprave
Jože Knavs, univ. dipl. inž. el.
član uprave
mag. Andrej Šušteršič
Ob-19535/05
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
9. redno sejo skupščine
Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.,
ki bo v četrtek, 24. avgusta 2005 ob 10.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska
c. 58/I (sejna soba), z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Tina Matoš in Alenka Pretnar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2004 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 274.a členu Zakona o gospodar-
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skih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2004 v višini
948,210.163,59 SIT se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2005 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 58/I, vsak delavnik od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
uprava
mag. Vitoslav Türk
Ob-19536/05
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., direktor sklicuje
8. redno sejo skupščine
Elektro Primorska javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v torek, dne 23. 8. 2005 ob 11. uri
na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva
22 (velika sejna soba – pritličje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa direktorja je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Nives Pipan in Boža
Petrovčič.
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Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Eva Lučovnik.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2004 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 ter jima
podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Direktor in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2004 v višini
408,394.429,40 SIT, ki ga sestavljata ostanek dobička iz leta 2003 v višini 176.139,35
SIT in ostanek čistega dobička poslovnega
leta 2004 v višini 408,218.290,05 SIT, se
razporedi v posebne rezerve.
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: Deloitte&Touche, Revizija,
d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu družbe 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 družbe na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
direktor
David Valentinčič
Ob-19537/05
Na podlagi 55. člena Statuta delniške
družbe Izbira Laško d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
12. sejo skupščine
delniške družbe Izbira Laško d.d.,
Trubarjeva ulica 4, Laško,
ki bo 19. 8. 2005 na sedežu družbe v poslovnih prostorih uprave družbe, Trubarjeva
ulica 4, 3270 Laško, ob 12. uri.
Dnevni red:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine določi Gregor Kovač in
veriﬁkacijska komisija v sestavi Marina Ožek
in Aleksandra Sedlar Kožuh. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar iz
Litije.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Izbira Laško d.d. za poslovno leto 2004, predstavitev pisnega poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in obsega preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2004
ter razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004 in
sprejem sklepov o uporabi dobička.
Predlog sklepov:
2.1. skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe Izbira Laško
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 uprave in nadzornega sveta
od 25. 6. 2004 dalje in jima podeljuje razrešnico.
2.2. skupščina se je seznanila, da bilančni dobiček v znesku 131,431.697,46 SIT
sestavlja čisti dobiček iz leta 2004 v znesku 3,686.413,48 SIT in preneseni dobiček
v znesku 127,745.283,98 SIT. Na predlog
uprave in nadzornega sveta ostaja bilančni
dobiček nerazporejen.
3. Imenovanje revizorske družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2005
imenuje revizijska družba Ernst & Young
d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2004,
revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Trubarjeva ulica 4, Laško, 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.
Izbira Laško d.d.
direktor
Gregor Rajh
Ob-19538/05
Direktor družbe Capita Podjetje za upravljanje holding družb d.d. Ljubljana, Dunajska
cesta 5, na podlagi statuta družbe in Zakona
o gospodarskih družbah v soglasju z nadzornim svetom sklicuje

letno skupščino
družbe Capita Podjetje za upravljanje
holding družb d.d. Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 18. 8. 2005 ob 11.
uri v prostorih družbe na Dunajski cesti 5 v
Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini
bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: kot revizor za leto 2005
se imenuje revizijska družba Revidis revizijska družba d.o.o., Domžale.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na podlagi sprejetega
poročila družbe za leto 2004 se sprejme
predlog o delitvi dobička poslovnega leta
2004. Skupni ugotovljeni čisti dobiček v
višini 74,584.956,32 SIT se razdeli v zakonske rezerve in na nerazporejeni dobiček. V zakonske rezerve se ga razdeli
28,769.284 SIT, nerazporejenega pa ostane
45,815.672,32 SIT.
Skupščina v skladu z določilom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
v letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico za
leto 2004.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine in so na dan 18. 8. 2005 vpisani v centralni register pri KDD. Pooblastila
za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo
upravi družbe.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi isti dan ob
11.30. Ponovljeno zasedanje veljavno odloča ne glede na višino na zasedanju zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine z vključenim
letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta ter revizijskim poročilom je na vpogled v tajništvu družbe Capita d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 5, vsak delovni dan do
skupščine med 10. in 12. uro.
Obvestilo o sklicu je od 14. 7. 2005
objavljeno na naših spletnih straneh
www.capita.si.
Capita d.d. Ljubljana
direktor družbe
Ob-19539/05
Na podlagi točke 6.3. Statuta delniške
družbe Trikon proizvodnja oblačil d.d.,
Kočevje, sklicuje uprava družbe
10. skupščino delničarjev,
ki bo v petek 26. 8. 2005, ob 8. uri v
sejni sobi družbe Trikon d.d. Kočevje, Tomšičeva 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in imenovanje notarja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 in poročilom nadzornega
sveta k letnem poročilu, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Sprejem sklepa o spremembi sedeža
družbe.
4. Sprejem spremembe statuta.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
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Predlogi sklepov:
Ad. 1. Skupščina ugotovi sklepčnost, izvoli predsednika skupščine, preštevalca glasov in imenuje notarja.
Ad. 2.1. Skupščina se seznani z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2004 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2004.
Ad. 3. Sprejme se sklep o spremembi
sedeža družbe.
Ad. 4. Skupščina sprejme sklep o spremembi statuta v predlaganem besedilu.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
vsak delovni dan v tednu, med 8. in 11. uro,
v času od dneva objave dnevnega reda do
dneva zasedanja skupščine.
Nasprotne predloge ali dopolnitve k posameznim točkam dnevnega reda lahko
delničarji predložijo upravi pisno v sedmih
dneh po objavi sklica priporočeno po pošti
ali neposredno na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki najkasneje 3 dni pred skupščino upravi
družbe pisno napovedo udeležbo ter predložijo pooblastilo za zastopanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina zopet sestane ter je sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Trikon d.d.
direktor
Ob-19541/05
Na podlagi 37. člena statuta družbe Mostovna d.d. uprava sklicuje
7. redno sejo skupščine
Mostovna d.d., Verovškova 60,
Ljubljana,
ki bo v torek, 30. avgusta 2005 ob 8. uri v
Izobraževalnem centru Nebra d.o.o.-ISPRA,
Ljubljana,Linhartova 11 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Blanka Berke in
Slavko Celin.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004, pisnim poročilom nadzornega sveta
po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z
282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2004 ter ji podeljuje
razrešnico.
3. Sprejem sklepa o opravi izredne revizije družbe.
Predlog sklepa delničarjev Iskra Impuls
d.o.o. in Comark d.o.o.: na zahtevo manjšinskih delničarjev Iskra Impuls d.o.o. in
Comark d.o.o. se opravi izredna revizija
družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preve-
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ritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Veroškova 60, 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.
Mostovna d.d.
direktor družbe
Bojan Kočevar
Ob-19543/05
Uprava družbe na podlagi točke C.3 Statuta delniške družbe Graﬁčno embalažnega
podjetja TIKA Trbovlje d.d. sklicuje
9. skupščino
delniške družbe GEP TIKA d.d. Trbovlje,
ki bo dne 17. 8. 2005 ob 13. uri, na sedežu družbe v Trbovljah, Cesta Tončke Čeč
44.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika 9. seje skupščine GEP
TIKA d.d. se izvoli Mojca Bizjak,
– za preštevalca glasov se določita gospa Jana Vrtačnik in Barbara Zupanc,
– skupščini bo prisostvovala notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o poslovanju v letu 2004 in podelitev
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
Skupščina se seznani:
– s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega
poročila uprave za poslovno leto 2004 in
sklepom uprave o pokrivanju izgube v višini
9,838.711 SIT iz ostalih rezerv.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta, se izvolijo novi člani
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: namesto dosedanje članice Mojce Bizjak se imenuje nov član nadzornega sveta, to je Andrej Šemrov, stanujoč Kalce 17b iz Logatca, in sicer za obdobje
od 11. 7. 2005 do 11. 7. 2009.
Na predlog Sveta delavcev v družbi GEP
TIKA d.d. Trbovlje se v nadzorni svet, kot
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predstavnik delavcev imenuje Tatjana Labernik, in sicer za obdobje od 11. 7. 2005
do 11. 7. 2009.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijski pregled poslovanja družbe v letu
2005 se imenuje revizijsko hišo Deloitte &
Touche revizija d.o.o.
Gradivo
Celotno gradivo, vključno s predlaganimi spremembami statuta, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Trbovljah, Cesta Tončke Čeč 44, vsak delavnik, od dneva
objave sklica do dneva skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
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 seje skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi,
razen volilnih predlogov, ki jih ni treba utemeljevati.
Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 14. uri v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
GEP TIKA d.d. Trbovlje
uprava
Ob-19544/05
Na podlagi točke 7.3. statuta delniške
družbe IMP Montaža Maribor d.d., Špelina
ul. 2, Maribor, sklicuje uprava družbe
8. redno skupščino
družbe IMP Montaža Maribor d.d.,
ki bo v petek, dne 26. 8. 2005 ob 9. uri na
sedežu družbe v Mariboru, Špelina ul. 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Mirjana Šedivy, za preštevalki
glasov se izvolita Jana Janžel in Milojka
Rožman, za zapisnikarja Marija Bezjak in
za notarja Stanislav Bohinc.
3. Potrditev razrešnice upravi in nadzornemu svetu na podlagi seznanitve z letnim
poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v letu 2004.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na podlagi predloga nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2005 imenuje revizijska
hiša KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in do-
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polnitve dejavnosti družbe v predlaganem
besedilu.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da se delničar prijavi najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine (osebno v tajništvu družbe
ali s priporočeno pošiljko).
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Skupščina veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
vključno z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je
na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
v Mariboru, Špelina ul. 2, vsak delavnik od
8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
IMP Montaža Maribor d.d.
uprava
Ob-19546/05
Uprava in nadzorni svet družbe Petovia
avto Ptuj, d.d. sklicujeta
10. skupščino
delničarjev družbe Petovia avto Ptuj,
d.d.,
ki bo 26. 8. 2005, z začetkom ob 10.
uri, v prostorih uprave družbe, Ormoška 23,
2250 Ptuj.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: za predsednika
10. redne skupščine se izvoli Damir Topolko, za preštevalki glasov se izvolita Marjana
Kocbek in Romana Čuček. Seji skupščine
bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Predložitev letnega poročila uprave za
poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja,
seznanitev delničarjev s pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter
sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
2.1. Predložitev letnega poročila uprave
za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja,
seznanitev delničarjev s pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu.
2.2. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina delničarjev podeljuje upravi in članom
nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
3. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: sprejmejo
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se spremembe in dopolnitve statuta v predloženi vsebini.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja za poslovno leto 2005 se imenuje revizijsko družbo Iteo-Abeceda d.o.o., Kotnikova ulica 28,
Ljubljana.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled za vse točke dnevnega reda,
vključno z besedilom letnega poročila za leto
2004, pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila, v tajništvu uprave na sedežu družbe, kontaktna
oseba Barbara Voglar, vsak delovnik od 9.
do 11. ure od dneva sklica skupščine do zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obrazložen in vložen v enem tednu po objavi
tega sklica v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Ptuju, Ormoška 23.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Ptuju, Ormoška
23. Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za ﬁzične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca in ﬁrmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Vsaka delnica
daje delničarju en glas.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. dne 26. 8. 2005
ob 11. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Petovia avto Ptuj, d.d.
uprava družbe
Vili Cerovič, univ. dipl. ekon.
generalni direktor
Ob-19644/05
Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija d.d. Zagorje
ob Savi sklicuje uprava
11. skupščino
delničarjev družbe SVEA d.d Zagorje
ob Savi,
ki bo dne, 23. 8. 2005 ob 12. uri v konferenčni sobi družbe, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Tima Tomažina, za preštevalki

glasov Marjano Mlianrič-Pikelj in Rozi Zupančič, skupščini prisostvuje notarka Marjana Kolenc Rus.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004, poročilom revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu družbe za leto 2004, sklepanje
o uporabi bilančnega dobička za leto 2004
ter o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu
in upravi družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe
za leto 2004, poročilom revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2004.
Bilančni dobiček za leto 2004 je ugotovljen iz prenesenega dobička iz preteklih let v
višini 49,851.867,91 SIT in čistega dobička
leta 2004 v višini 54,449.435,06 SIT, kar
znaša skupaj 104,301.302,97 SIT.
Del prenesenega čistega dobička iz preteklih let, in sicer:
– dobiček iz leta 1997 v višini
8,957.250,23 SIT,
– dobiček iz leta 1998 v višini
8,078.644,34 SIT,
– del dobička iz leta 1999 v višini
9,843.013,93 SIT;
skupaj 26,878.908,50 SIT se razdeli za
dividende.
Bruto dividenda znaša 89,50 SIT.
Do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
skupščine.
Izplačilo dividend se izvrši do 31. 12.
2005.
Preostali del bilančnega dobička v višini
77,422.394,47 SIT ostane nerazporejen. O
njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih
letih.
Skupščina podeli upravi in nadzornemu
svetu družbe rezrešnico za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje Revizijski center
d.o.o. družba za revizijo, Podvine 36, Zagorje ob Savi za revizorja računovodskih
izkazov SVEE d.d. za leto 2004.
5. Iztek mandata članu nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Ugotovi se, da dne 23. 11. 2005, izteče mandat članu nadzornega sveta Stanetu
Kociju.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
24. 11. 2005 za polno mandatno obdobje
ponovno izvoli član nadzornega sveta predstavnik kapitala, Stane Koci.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo
na sedežu družbe, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi, vsak delovnik od 8. do 12.
ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in če bodo najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine prijavili
Upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
14. uri v istem prostoru. Po ponovnem sklicu
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bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija d.d.,
Zagorje ob Savi
uprava
generalni direktor
mag. Miroslav Štrajhar
Ob-19703/05
Direktor družbe GZL-GS, gradbeništvo,
sanacije, d.d., Dimičeva ulica 16, Ljubljana,
na podlagi 2. odstavka 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah (v nadaljevanju:
ZGD) in na podlagi točke 27. Statuta družbe sklicuje
2. skupščino
delničarjev družbe GZL-GS,
gradbeništvo, sanacije, d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2005, ob 14. uri v dvorani Geološkega Zavoda Slovenije, Dimičeva 14/VI, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov se predlagajo na skupščini.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
ter odločanje o uporabi bilančnega dobička
in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2004 in pisnim poročilom
nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno
poročilo uprave.
2. Bilančni dobiček družbe iz leta 2004
v znesku 11,760.606,79 SIT ostane nerazporejen.
3. Skupščina podeljuje upravi in članom
nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnemu letu 2004.
Gradivo za skupščino: letno poročilo
družbe za leto 2004, poročilo nadzornega
sveta o pregledu letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Ljubljani, Dimičeva ulica 16, vsak delovni
dan med 12. in 14. uro.
Pogoji za udeležbo na skupščini: skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, če
dostavijo družbi pisno prijavo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine. Kolikor se
skupščine udeleži pooblaščenec mora priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano
na sedežu družbe.
GZL-GS, gradbeništvo, sanacije, d.d.
direktor
Roman Sladič, univ. dipl. ing. rud
Ob-19704/05
Na podlagi 6.4 člena statuta delniške
družbe Iskra Vzdrževanje, d.d. in na podlagi 66. člena Zakona o prevzemih (Uradni
list RS, št. 47/97) uprava sklicuje
10. skupščino delničarjev,
ki bo v sejni sobi na sedežu družbe v
Kranju, Savska loka 4, v torek, 23. avgusta
2005, ob 13. uri.
Predlog dnevnega reda:

Št.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
Izvoli se naslednje delovne organe skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli
Darko Mesec,
– veriﬁkacijska komisija: Mojca Štefe in
Basarac Miroslav,
– za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notarja Vojka Pintarja iz Kranja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004 in z mnenjem revizorja
ter pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2004 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v skupni višini
55,728.127,31 SIT zaradi oblikovanja investicijskih rezerv v davčnih bilancah iz preteklih let zaradi planiranih investicijskih vlaganj v letu 2005 in neugodnih tržnih gibanj
v prvih petih mesecih leta 2005, ostane nerazporejen.
2. Upravi in nadzornemu svetu skupščina podeli razrešnico, s katero se potrdi in
odobri njuno delo v poslovnem letu 2004.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: v primeru, da se družba
po merilih za leto 2005 razvrsti v srednje
velike družbe, se za revizorja za revidiranje poslovanja v letu 2005 imenuje družbo
Euro-In & Partners, revizija in svetovanje,
d.o.o., Škofja Loka.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko
udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo 3 dni pred zasedanjem skupščine. Skupščinski prostor bo
odprt eno uro pred začetkom zasedanja.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na skupščini, ko svojo
udeležbo potrdijo s podpisom na seznamu
prisotnih udeležencev.
Delničarji se izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenec pa mora k prijavi
udeležbe priložiti pisno pooblastilo.
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh po objavi sklica
skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani na sedež družbe.
Gradivo: gradivo s predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda je zainteresiranim delničarjem na vpogled v času
od 18. julija 2005 dalje na sedežu družbe
v Kranju, Savska loka 4, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor po katerem
se skupščina zopet sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Iskra Vzdrževanje, d.d. Kranj
uprava družbe
Ob-19705/05
Krona, družba za upravljanje investicijskih skladov in družb d.o.o., Štefanova
13a, Ljubljana v imenu posebne investi-
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cijske družbe Krona Senior, delniška investicijska družba d.d., na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah, Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
in na podlagi 10.4.2. točke Statuta družbe
sklicuje
sejo skupščine,
ki bo v sredo dne 24. 8. 2005 ob 13.
uri v Jakopičevi dvorani ZZZS, Miklošičeva
24, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Stanko
Hvale in preštevalka glasov Darja Oven
Kolenc. Seji skupščine prisostvuje notarka
Nada Kumar.
2. Razveljavitev sklepov skupščine, sprejetih pod 2. točko dnevnega reda skupščine
delničarjev posebne investicijske družbe
Krona Senior, delniška investicijska družba
d.d. z dne 17. 2. 2005.
Predlog sklepa: razveljavijo se vsi sklepi, sprejeti pod 2. točko dnevnega reda
skupščine delničarjev posebne investicijske
družbe Krona Senior, delniška investicijska
družba d.d., z dne 17. 2. 2005.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
3.1 Spremeni se skrajšana ﬁrma Krona
Senior ID d.d., tako da po novem glasi:
»Krona Senior, delniška ID, d.d.«.
3.2 Na osnovi uskladitve z Zakonom o
gospodarskih družbah se v postopku uskladitve družbe Krona Senior ID d.d. z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah
za upravljanje spremenita nominalna vrednost delnice iz 100 SIT na 1.000 SIT in temu
posledično tudi osnovni kapital družbe.
3.3 Zamenjava delnic se opravi na zadnji
dan osemdnevnega roka, šteto od prejema
sklepa o vpisu spremembe statuta v sodni
register. Zamenjava se opravi tako, da se
za vsakih dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti 100 SIT na računu
delničarja vpiše po ena nova delnica nominalne vrednosti 1.000 SIT. Delnice družbe,
ki ne dosežejo potrebnega števila, da bi
bile zamenjane z novimi, ne dajejo pravice
do zamenjave, pač pa do izplačila nadomestila iz zmanjšanja osnovnega kapitala.
Zaradi spremembe nominalne vrednosti in
zamenjave delnic se osnovni kapital družbe
uskladi tako, da se zmanjša znesek skupne
nominalne vrednosti delnic, ki na dan zamenjave pri posameznih delničarjih ne dosegajo polne nominalne vrednosti nove delnice
in s tem ne dajejo pravice do zamenjave.
Osnovni kapital družbe se zmanjša za tolikšen znesek, da je po zmanjšanju enak
skupni nominalni vrednosti izdanih delnic
družbe po opravljeni zamenjavi. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se opravi po postopku
združitve delnic, pri čemer dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti
po 100 SIT oblikuje eno novo delnico nominalne vrednosti 1.000 SIT. Za delnice, ki
ne dosežejo potrebnega števila, da bi bile
zamenjane za nove, se delničarjem po postopku iz 350. člena Zakona o gospodarskih
družbah izplača nadomestilo v višini 155
SIT za vsako tako delnico, kar predstavlja
zaokroženo vrednost povprečne tržne cene
delnice v zadnjem tromesečju pred objavo
sklica skupščine. Za razliko med nominalno
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vrednostjo delnice in nadomestilom za delnico se zmanjšajo ustrezne druge postavke
lastnega kapitala. Z dnem zamenjave delnic
se dosedanje delnice, vključno z delnicami,
ki ne dosežejo potrebnega števila za zamenjavo z novimi delnicami, razveljavijo.
3.4 Končna višina osnovnega kapitala je
enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo
potrebno zagotoviti delničarjem skladno z
menjalnim razmerjem deset starih delnic za
eno novo delnico, razvidnim iz točke 3.3.
tega sklepa, pomnoženim z nominalnim
zneskom delnic družbe.
3.5 Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z odločitvami Agencije za trg z
vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe in spremembe statuta
družbe tako, da se bodo sprejeti sklepi in
spremembe statuta lahko izvedli in vpisali
v sodni register.
3.6 Skupščina sprejme tudi druge spremembe in dopolnitve statuta Krona Senior
ID d.d., v predloženem besedilu, ki je kot
priloga sestavni del tega sklepa.
4. Predstavitev letnega poročila, skupaj
s pozitivnim mnenjem revizorja in poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2004.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave za leto 2004, skupaj s
pozitivnim mnenjem revizorja.
5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom nadzornega sveta in
upravi družbe.
Predlog sklepa: skupščina odloča, da se
bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12.
2004 v višini 1.483,599.913,80 SIT uporabi
za naslednje namene:
– oblikujejo se zakonske rezerve v znesku 731,704.280 SIT,
– ostanek bilančnega dobička v znesku
751,895.633,80 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnico
za delo v poslovnem letu 2004.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2005
revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana.
7. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa 7a: skupščina se seznani
z odstopnima izjavama Sama Primožiča in
Romana Mazija s funkcije člana nadzornega sveta.
Skupščina s funkcije člana nadzornega
sveta razreši: Cvetka Kobala, Ivana Winklerja, Stanislava Hvaleta, Alojzija Cuznarja
in Francija Žmavca.
Predlog sklepa 7b: za člane nadzornega sveta se za štiriletno mandatno obdobje
imenuje Cvetka Kobala, Ivana Winklerja,
Stanislava Hvaleta, Jožeta Tepina in Uroša
Glavana.
8. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določi sejnina v višini 45.000 SIT neto,
predsedniku nadzornega sveta pa v višini
60.000 SIT neto.
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali pooblaščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s točko 10.4.2. Statuta
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posebne investicijske družbe Krona Senior
ID d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred
sejo skupščine. Prijave in pooblastila naj na
sedež družbe prispejo najkasneje do 21. 8.
2005. Skladno s točko 10.1. Statuta Pooblaščene investicijske družbe Krona Senior
d.d. število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v
delniški knjigi v njihovi lasti 10 dni pred sejo
skupščine.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom seje.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu Pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior d.d., Štefanova 13a, Ljubljana med
10. in 12. uro.
DUS Krona d.o.o.
uprava družbe
Ob-19706/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6.3. člena Statuta delniške družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, sklicuje uprava družbe
9. skupščino
delniške družbe Inles d.d.,
ki bo v četrtek, dne 18. 8. 2005 ob 12.
uri v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine: Cvetko Lipovec,
– za predsednika veriﬁkacijske komisije:
Mateja Stanič Rudolf,
– za preštevalca glasov: Marija Adamič
in Marija Bambič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
2. Predstavitev revidiranega letnega
poročila uprave za leto 2004 in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila, uporaba bilančnega dobička in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2004 znaša 0 SIT.
2.2. V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2004.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2005 izbere pooblaščeno revizijsko družbo Boniteta družba za revizijo,
podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., s
sedežem v Velenju.
4. Ugotovitev prenehanja mandata dvema članoma nadzornega sveta in izvolitev
novih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
4.1. Ugotovi se, da je s smrtjo dne 1. 6.
2005 prenehal mandat članu nadzornega
sveta – predstavniku delničarjev Branetu
Ambrožiču, dne 8. 11. 2005 pa poteče mandat Francu Hermanu Šimnovcu.

4.2. Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za dobo štirih let
izvolita:
– Pavao Hajdinjak, ki mu začne teči
mandat z dnem izvolitve na skupščini družbe, in
– Pavel Hočevar, ki mu začne teči mandat z dnem izteka mandata Francu Hermanu Šimnovcu.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan 15. 8. 2005,
ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje oziroma pooblaščence in zastopnike prosimo, da se zaradi ugotavljanja
prisotnosti udeležencev in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine
vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine.
Morebitne nasprotne predloge lahko delničarji sporočijo upravi družbe v roku 7 dni
od dneva objave sklica skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letnim poročilom, revizijskim mnenjem
in s poročilom nadzornega sveta, ki je pripravljeno v skladu z 274.a členom ZGD, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Inles d.d., Ribnica, Kolodvorska 22, vsak
delovnik od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine bo objavljen na uradni
spletni strani družbe od 15. 7. do najmanj
22. 7. 2005.
Inles, d.d.
uprava
Ob-19714/05
Na predlog 6.3.3. točke statuta družbe
Kovinar, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d. Ljubljanska cesta 36, Novo mesto,
uprava družbe sklicuje
8. skupščino
družbe Kovinar, Novo mesto, d.d.,
ki bo v petek, 19. 8. 2005 ob 14. uri v
prostorih družbe Kovinar Novo mesto d.d.,
Ljubljanska cesta 36, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se imenuje odvetnik Borut Tiran,
za preštevalki glasov se imenujeta Simona
Gašperšič in Marjetka Pirc. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2004 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička oziroma pokrivanju bilančne
izgube za leto 2004 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004 in poročilom nadzornega
sveta.
b) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004
znaša 20.184.255,00 SIT in se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
3. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: izvede se umik 41.495
lastnih delnic v skupni nominalni vrednosti
41,495.000 SIT.
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4. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je bilo
že s sklepom 6. skupščine delničarjev, dne
9. 7. 2003 umaknjenih 16.470 lastnih delnic
v nominalni vrednosti 16,470.000 SIT, vendar osnovni kapital družbe ni bil ustrezno
zmanjšan, ker sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala ni bil izglasovan.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe se
zmanjša s 164,700.000 SIT na 106,735.000
SIT, in sicer z umikom 41.495 lastnih delnic,
upoštevaje umik 16.470 lastnih delnic po
sklepu 6. skupščine družbe.
Znesek, ki je enak nominalnemu znesku
umaknjenih delnic in sorazmerni del splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, se odvede v kapitalske rezerve.
5. Spremembe ﬁrme družbe.
Predlog sklepa: ﬁrma družbe se spremeni in odslej glasi: Kovinar, inženiring, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d.
6. Spremembe dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se
uskladi z veljavno standardno klasiﬁkacijo
dejavnosti, tako da se brišejo naslednje dejavnosti:
28.511 Galvanizacija
28.512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin
28.620 Proizvodnja drugega orodja
28.720 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin
55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
55.403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
60.220 Storitve taksistov.
Dejavnost družbe se razširi na naslednje
dejavnosti:
28.511 Prekrivanje kovin s kovino
28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
28.621 Proizvodnja ročnega orodja
28.622 Proizvodnja orodja za stroje
28.720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
55.400 Točenje pijač
60.220 Dejavnost taksistov.
7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: statut družbe se spremeni tako, da se vse določbe dosedanjega statuta družbe, z dne 22. 6. 1998 nadomestijo
z novimi, pri tem pa se upoštevajo tudi spremembe po sklepih skupščine pod točkami
4., 5. in 6., v zvezi s spremembo osnovnega
kapitala, ﬁrmo in dejavnostjo družbe.
Sestavi se prečiščeno besedilo statuta
ter se ga predloži v potrditev notarju.
Prečiščeno besedilo statuta je priloga
notarskemu zapisniku te skupščine.
8. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi
pooblastila skupščine.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo, da lahko kupuje lastne delnice v
skladu z 240. členom ZGD.
Najnižja nakupna cena za delnico je 1
SIT, najvišja pa 5.000 SIT.
Obenem skupščina pooblašča upravo,
da lahko izvrši umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisno pooblastilo.

Št.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan 12. 8. 2005 vpisani v K.D.D.
Za udeležbo se ﬁzične osebe izkažejo z
osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z
izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Kovinar Novo mesto d.d.,
Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, vsak delovni dan med 11. in 12. uro, v času od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne z istim dnevnim redom ob 15. uri
na istem kraju.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinar Novo mesto d.d.
direktor družbe
Ob-19722/05
Na podlagi 40. člena Statuta družbe
DEOS družba za izgradnjo in upravljanje
oskrbovanih stanovanj, d.d. uprava družbe
sklicuje
skupščino
delničarjev DEOS d.d.
ki bo v torek, 16. avgusta 2005 ob 8. uri v
prostorih družbe DEOS d.d. na Dunajski 58
v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli Blaž Razvornik. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nataša Erjavec
iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2004, z mnenjem
revizorja, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2004.
Predlog sklepov:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2004, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi
letnega poročila in poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2004.
b) Bilančni dobiček družbe ugotovljen v
letnem poročilu za leto 2004, ki po stanju
na dan 31. 12. 2004 znaša 164,119.274 SIT
ostane v celoti nerazporejen.
c) Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2004.
3. Razširitev dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepov:
a) Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi: 85.121 – splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost, 85.122
– specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost.
b) Statut družbe se spremeni kot sledi:
– spremeni se 3. člen statuta tako, da
se mu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Družba kot osnovno dejavnost izvaja dejavnost opredeljeno v standardni klasiﬁkaciji
dejavnosti pod šifro N 85.311 – dejavnost
domov za starejše, ki je z zakonom določena kot javna služba. To dejavnost družba
opravlja nepridobitno;
– dosedanji drugi odstavek 3. člena se
spremeni v tretji odstavek ter se spremeni
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tako, da se glasi: Družba poleg svoje osnovne dejavnosti opravlja tudi ostale registrirane gospodarske dejavnosti, ki so prvotno
namenjeni višji kvaliteti življenja in varstva
starejših občanov ter druge dejavnosti potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi
ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča
nadzorni svet;
– črta se 7. člen statuta. Vsi ostali členi
se v skladu s tem preštevilčijo;
– črta se četrti odstavek 8. člena statuta;
– spremeni se 51. člen statuta tako, da
se po novem glasi: Bilančni dobiček, ki ga
ustvari družba z opravljanjem svoje dejavnosti lahko družba uporabi:
· za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti,
· za investiranje v osnovno dejavnost,
· za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.
c) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe in čistopis statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorsko družbo Renoma d.o.o., Tržaška 132,
Ljubljana za revizorja družbe za leto 2005.
Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe
v Ljubljani, Dunajska 58 (3. nadstropje), od
dneva objave sklica v Uradnem listu do dneva zasedanja skupščine vsak delovni dan
med 8. in 15. uro.
Čas sklica
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine ob 8.30 z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pogoji udeležbe
Za izvajanje glasovalnih pravic na skupščini morajo delničarji svojo navzočnost
predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine po pošti, faksu ali
z osebno vročitvijo na sedež DEOS, d.d.,
Dunajska 58, Ljubljana, faks 01/436-20-93.
To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil.
Obrazec prijave udeležbe in pooblastila lahko delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
dvignejo na sedežu družbe ves čas, ko je
možen vpogled v gradivo za to skupščino.
DEOS, d.d.
direktor
Bojan Kranjc
Ob-19723/05
Na podlagi 273. člena ZGD in 41. člena
Statuta Kovinoplastike Lož Družbe pooblaščenke d.d. uprava družbe sklicuje
7. redno skupščino
Kovinoplastike Lož Družbe
pooblaščenke d.d.,
ki bo 18. 8. 2005 ob 18. uri v jedilnici
družbe v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386
Stari trg pri Ložu.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine, ter
ugotovitev prisotnosti notarke.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Žnidaršič.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
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Za preštevalca glasov se izvoli Meto Turk
in Metodo Vrtar. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Drage Intihar.
2. Predložitev letnega poročila in poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne
29. 6. 2005 o sprejemu Letnega poročila
za leto 2004.
3. Sklepanje o višini sejnin za nadzorni
svet.
Predlog sklepa: od 1. 9. 2005 dalje znaša sejnina za predsednika nadzornega sveta 40.000 SIT na sejo in za člane 20.000
SIT (neto).
4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček za leto 2004 znaša
133,731.000 SIT.
4.2. Dividenda za leto 2004 znaša bruto 96 SIT na delnico, kar znaša skupaj
44,078.688 SIT. O uporabi preostalega dobička se bo odločalo v naslednjih letih.
Pravico do dividende imajo imenske delnice v lasti pravnih in ﬁzičnih oseb, razen
delnice, ki so v skladu lastnih delnic, na dan
izvedbe skupščine.
Rok za izplačilo dividende delničarjem je
60 dni od dneva sprejetja na skupščini.
4.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Kovinoplastike Lož Družbe pooblaščenke d.d. v poslovnem letu
2004 in članu uprave in nadzornega sveta v
smislu drugega odstavka 282.a člena ZGDF
podeli razrešnica.
5. Sklep o pridobivanju lastnih delnic.
Skupščina delničarjev pooblašča upravo
družbe, da kupuje v sklad lastnih delnic z
namenom umika kapitala in z nameni, določeni v prvi, drugi, tretji in šesti alineji 240.
člena ZGD. Vir za pridobitev lastnih delnic
so rezerve za lastne deleže. Uprava družbe
lahko izključi predkupno pravico pri nakupu
ali prodaji obstoječim delničarjem. Družba
bo kupovala lastne delnice po ceni, ki bo
višja od 1.000 SIT. Družba bo prodajala
lastne delnice po ceni, ki bo najmanj 2.100
SIT. Družba oblikuje sklad lastnih delnic do
višine 10% osnovnega kapitala. Uprava lahko umakne lastne delnice brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Ta sklep velja 18 mesecev od sprejema.
6. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2005 revizijsko hišo
– KPMG.
7. Sprejem novega poslovnika o delu
skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.
8. Pobude in vprašanja.
Gradivo za skupščino delniške družbe je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, v pisarni predsednika uprave
družbe, vsak delovni dan od 7. do 10. ure,
od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine, na upravo
družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini ima-
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jo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 8. 8. 2005 in ki bodo sami ali preko svojih
zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica skupščine.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev.
Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt dve uri pred začetkom skupščine.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 18. 8. 2005 ob 19. uri v istem
prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinoplastika Lož
Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-19726/05
Uprava delniške družbe Iskra, Merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj, Ljubljanska
cesta 24a, Kranj, na podlagi 40. člena Statuta družbe sklicuje
10. skupščino
družbe Iskra MIS, d.d.,
ki bo v četrtek, 18. avgusta 2005, ob 13.
uri na sedežu družbe v Kranju, Ljubljanska
cesta 24a.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost ter imenujejo predsednik skupščine in
dva preštevalca.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2004 in s poročilom nadzornega
sveta o rezultatu preveritve vodenja družbe
v poslovnem letu 2004, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom
nadzornega sveta in uprave.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– od bilančnega dobička, ki po stanju
na dan 31. 12. 2004 znaša 122,351.434,86
SIT, se 35,716.479,90 SIT odvede v zakonske rezerve iz dobička, 86,634.954,96
SIT bilančnega dobička pa ostane nerazporejenega;
Znesek, ki se odvede v zakonske rezerve, se odvede v breme nerazporejenega
dobička iz leta 2001 v znesku 5,635.127,81
SIT, v breme nerazporejenega dobička iz
leta 2002 v znesku 1,246.793,68 SIT in
v breme nerazporejenega dobička iz leta
2003 v znesku 28,834.558,41 SIT.
– skupščina podeljuje razrešnico članom
nadzornega sveta in uprave za poslovno
leto 2004.
3. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
– odpokliče se član nadzornega sveta Jože Pukl. Mandat mu preneha 18. 8.
2005;
– za novega člana nadzornega sveta se
za obdobje od 19. 8. 2005 do 17. 10. 2008
imenuje Jože Godec.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijo poslovanja delniške družbe Iskra
MIS, d.d., se za poslovno leto 2005 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan objave sklica skupščine evidentirani v delniški knjigi, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom
oziroma s pisnim pooblastilom.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci vsaj tri dni pred sejo
skupščine pisno napovedo svojo udeležbo
na skupščini.
Celotno skupščinsko gradivo skupaj z
letnim poročilom uprave je v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
seje skupščine na vpogled vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na sejo skupščine pol
ure pred napovedanim začetkom seje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovna seja istega dne dve
uri po prvem sklicu, v istem prostoru in z
istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra, Merilni instrumenti
in stikala, d.d., Kranj
uprava
Srečko Lavrenčič, univ. dipl. ekon.
št. 20
Ob-19729/05
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe, uprava sklicuje
10. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektron Gorenje
Skopice 46, pošta Krška vas,
ki bo v torek, 30. 8. 2005 ob 16. uri v
jedilnici družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe, za predsednika skupščine se določi: Rajko Žnideršič, za preštevalca glasov se izvolita: Mara Mustar in Tanja
Gregel. Skupščini prisostvuje notar Tonček
Bevc iz Trebnjega, ki je hkrati v vlogi zapisnikarja.
2. Imenovanje revizorja za leto 2004 in
za nadaljnja leta.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2004
in naprej, do preklica se imenuje revizijsko
hišo – Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
Novo mesto.
3. Poročilo uprave o letnem poslovanju
za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2004 in z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu družbe za leto
2004 ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
G. Skopicah 46, 8262 Krška vas, v prostorih
uprave, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, v
času od 25. 8. 2005 do 30. 8. 2005.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.
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Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 17. uri v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Glasovanje o posameznih točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic,
ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.
Uprava d.d. Elektron
Ob-19730/05
Na podlagi 48. člena Statuta družbe
SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, uprava
družbe sklicuje
7. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 18. avgusta 2005 ob 8.
uri v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,
Brunov drevored 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli pa
Magdo Logar.
Skupščini bo prisostvoval notar Edvard
Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila za leto 2004 s strani nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2004.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček se prenese v naslednje leto in ostane nerazporejen.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2005 imenuje Tekos Revizija d.o.o. Potoki 38, Kobarid.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13,
5220 Tolmin, od dneva objave sklica do dneva skupščine, vsak delovni dan med 9. in 11.
uro, pri Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 15. 8. 2004 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam

Št.

dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V
primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne ob 8.30, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG – Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-19732/05
Na podlagi 34. do 40. točke Statuta družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
uprava družbe sklicuje
8. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 18. avgusta 2005 ob 8.30
v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,
Brunov drevored 13.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli
Magda Logar. Skupščini bo prisostvoval notar Edvard Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2004 s strani
nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za leto 2004.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček se prenese v naslednje leto in ostane nerazporejen.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2005 imenuje revizijska družba Tekos Revizija d.o.o. Potoki
38, Kobarid.
7. Seznanitev skupščine s prenehanjem
mandata člana nadzornega sveta in izvolitev
novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je članu
nadzornega sveta Darku Pretnerju prenehal
mandat z dnem 26. 8. 2005.
Za novega člana nadzornega sveta
– predstavnika delničarjev, se izvoli mag.
Ljubo Čibej z mandatom do 17. 7. 2007,
ko preteče mandat celotnemu nadzornemu
svetu.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od
dneva objave sklica do dneva skupščine,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro, pri Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 15. 8. 2005 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
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Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V
primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne ob 9. uri, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG Tolmin d.d.
uprava družbe
Št. 97
Ob-19733/05
Na podlagi točke 7.3 Statuta Vinag, sadjarstvo in vinarstvo, d.d., Trg svobode 3,
Maribor, uprava družbe sklicuje
8. skupščino
delniške družbe Vinag, sadjarstvo in
vinarstvo, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 18. 8. 2005, ob 8. uri,
v degustacijski sobi na sedežu družbe, Trg
svobode 3, v Mariboru.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se predsednik skupščine Bogdan Pečuh in dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav
Bohinc, za sestavo notarskega zapisnika.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter odločanje o razrešnici.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v letu 2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za poslovno leto 2005 se imenuje
revizijsko družbo Auditor, d. o. o, Ptuj.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: zaradi odstopne izjave Marka Planinšca se za
članico nadzornega sveta za dobo štirih let
imenuje Vida Lorber. Novo izvoljeni članici
prične teči mandat z dnem imenovanja na
skupščini.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo
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Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan – v tajništvu na sedežu
družbe – v Mariboru, Trg svobode 3, od
dneva objave tega sklica skupščine.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Vinag, d.d.
uprava družbe
Ob-19738/05
Na podlagi 41. člena statuta družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d. Ljubljana, uprava sklicuje
10. redno skupščino
družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d.,
Ljubljana, Slovenska 29,
ki bo dne 17. 8. 2005 ob 10. uri v sejni
sobi Mladinske knjige Založbe d.d. (Modra
hiša) v Ljubljani, Slovenska 29 z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednico skupščine: Maja Praprotnik,
– preštevalca glasov: Maja Pavlin in Elvisa Korlat.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nevenka Tory.
2. a) Seznanitev delničarjev z letnim
poročilom družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d., Ljubljana 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 družbe 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: bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2004 v višini
258,349.000 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
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 Pricewaterhouse Coopers
d.d., Parmova 53 Ljubljana.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji,ki so
deset dni pred zasedanjem vpisani v delniško knjigo pri Klirinško – depotni družbi
d.d.,Ljubljana in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe, najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Delničarji na skupščini lahko odločajo
po svojih zakonitih zastopnikih in pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, katero mora biti
deponirano na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred sejo skupščine, ter ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na naslovu
družbe Ljubljana, Slovenska 29.
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Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica na naslov družbe v
Ljubljani, Slovenska 29.
Delničarjem so od dne objave tega sklica
na naslovu družbe v Ljubljani, Slovenska 29,
6. nadstropje, tajništvo, vsak delavnik med
9. in 14. uro, na vpogled naslednje listine:
– letno poročilo družbe Mladinska knjiga
Trgovina d.d. za leto 2004,
– poročilo nadzornega sveta,
– revizijsko poročilo.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, pol ure kasneje v istem
prostoru. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitne druge, za odločitev potrebne
informacije, lahko delničar zahteva pri Eriki
Puš, po tel. 01/560-54-08.
Mladinska knjiga Trgovina d.d.
uprava
Št. 13/05
Ob-19741/05
Na podlagi določil točke 11.2. Statuta
družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, uprava sklicuje
14. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Primorski skladi,
d.d., Koper,
ki bo v torek, 30. 8. 2005 v sejni sobi
družbe, Pristaniška 12/V, ob 11. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Žarko Ždralič, za preštevalki
glasov Tatjana Cepak in Katja Gaberšček.
2. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta ter sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: članom uprave in nadzornega sveta se podeli razrešnica za leto
2004.
3. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe iz poslovnega leta 2004 v znesku
602,860.733,14 SIT se uporabi na naslednji
način:
1. 38,019.120 SIT se nameni za izplačilo
dividend. Do izplačila dividend so upravičeni
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot
delničarji Primorskih skladov, d.d., Koper na
dan 5. 9. 2005. Dividende se izplačajo do
30. 9. 2005.
2. 6,936.076 SIT se nameni za izplačilo
nagrad upravi in nadzornemu svetu družbe
za upravljanje;
3. 557,905.537,14 SIT ostane nerazporejeno.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
družbe za leto 2005 se določi revizorska
hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. Če revizorska hiša
bistveno spremeni dosedanje pogoje izvedbe revizije, glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega
revizorja.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo o poslovanju druž-

be Primorski skladi, d.d., Koper v poslovnem letu 2004, poročilo revizorja in poročilo
nadzornega sveta so na vpogled na upravi
družbe od dneva sklica skupščine naprej
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Pravico
udeležbe na skupščini imajo lastniki delnic,
v korist katerih bodo te, na dan skupščine,
vknjižene v delniški knjigi družbe, oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo
na skupščini.
Primorski skladi, d.d., Koper
uprava družbe
Dušan Jereb
Jasna Baćac
predsednik nadzornega sveta
Žarko Ždralič
Ob-19742/05
Uprava družbe Delamaris d. d. Izola na
podlagi 283. člena ZGD, 26., 27. in 28. člena Statuta družbe v soglasju z nadzornim
svetom sklicuje
8. skupščino
družbe Delamaris d.d. Izola,
ki bo dne 23. 8. 2005 ob 13. uri na sedežu družbe Tovarniška ul. 13 z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
potrditev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli se predsedujočega skupščine – Loredano Glavič in
veriﬁkacijsko komisijo – Sandra Paliska,
Ivan Sinožič in Tanija Pulin ter potrdi prisotnost vabljene notarke Nevenke Kovačič
iz Kopra.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z revidiranim poslovnim poročilom družbe za leto 2004 in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) del bilančnega dobička v višini
45,703.807,39 SIT, ki izvira iz čistega poslovnega izida za leto 2004 se odvede v
druge rezerve iz dobička.
a) Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta za leto 2004 in se upravi,
predsedniku in članom nadzornega sveta
podeli razrešnico za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2004 skupščina
imenuje družbo Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo delničarjem na vpogled v informativni pisarni na sedežu družbe Delamaris d.d. Izola, vsak delovni dan od dneva objave tega
sklica, pa do vključno zasedanja skupščine,
med 10. in 12. uro.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi imetniki
delnic družbe, vpisani v delniško knjigo pet
dni pred skupščino oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred skupšči-
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no pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov
družbe Delamaris d.d. Izola, Tovarniška 13,
Izola. Zastopniki oziroma pooblaščenci naj
svoji prijavi priložijo pooblastila za zastopanje.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri v istem prostoru
z istim dnevnim redom. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Delamaris d.d. Izola
direktor
Vojko Maver
Ob-19743/05
Na podlagi 7.7. člena statuta družbe Aluminij Oprema d.d., Komen 129a, in drugega
odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe Aluminij Oprema
d.d. sklicuje
12. skupščino
družbe Aluminij Oprema d.d.,
ki bo v sredo dne 17. 8. 2005 ob 12. uri v
prostorih družbe Aluminij Oprema d.d.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se delovna telesa
skupščine, in sicer:
– predsednica skupščine: Marta Turk,
– preštevalki glasov: Majda Jazbec in
Adrijana Konjedič.
Ugotovi se prisotnost notarja Milana Mesarja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aluminij Oprema d.d. za poslovno leto 2004, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za
leto 2004 in s potrditvijo letnega poročila za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aluminij Oprema d.d. za poslovno leto 2004, s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za leto 2004 in s potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2004.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček poslovnega leta 2004 znaša 78,906.035,49 SIT in
zajema preneseni čisti dobiček iz preteklih
let in čisti dobiček poslovnega leta 2004,
ostane nerazporejen odločanje o njegovi
uporabi se prenese v naslednja poslovna
leta.
Uporaba bilančnega dobička se evidentira v poslovnih knjigah družbe na dan 1. 1.
2005.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in jima
podeljuje razrešnico.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je član nadzornega
sveta Alen Tibljaš podal odstopno izjavo s

Št.

katero odstopa kot član nadzornega sveta z
dnem 22. 5. 2005. Sprejme se odstop Alena Tibljaš z mesta člana nadzornega sveta,
tako, da mu z dnem 22. 5. 2005 preneha
funkcija člana nadzornega sveta.
b) Za člana nadzornega sveta se imenuje Valterja Ščuka, stanujoč Štanjel 153,
EMŠO 1406953500302 za 4-letno mandatno obdobje.
6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe Aluminij Oprema d.d. v sledeči vsebini:
1. Točka 2.1. se spremeni in spremenjena glasi:
Firma družbe je: Alukomen Oprema,
podjetje kovinskih in drugih konstrukcij d.d.
(v nadaljnjem besedilu statuta: družba),
2. Točka 2.2. se spremni in spremenjena glasi:
Skrajšana ﬁrma družbe je: Alukomen
Oprema d.d.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov Aluminij Oprema d.d. za poslovno leto 2003 se imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva 39,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, če pisno prijavo osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo družbi do
vključno 13. 8. 2005. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Glasovalne pravice na skupščini lahko
uresničujejo tisti delničarji (sami ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku), ki bodo na dan 5. 8. 2005 kot
lastniki delnic vknjiženi pri KDD in ki se bodo
najkasneje do vključno 13. 8. 2005 pisno
prijavili tako, da njihova prijava prispe na
sedež družbe tega dne.
Udeleženci prijavijo svoj prihod na zasedanje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in
prevzeli glasovalna sredstva.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z razumno
obrazložitvijo naj delničarji sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna,bo ponovno zasedanje skupščine
uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vsako točko dnevnega reda ter druge
informacije, je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v kadrovskem sektorju
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno zasedanja
skupščine.
Aluminij Oprema d.d.
direktor
Alen Tibljaš
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Ob-19745/05
V skladu s Statutom delniške družbe in
Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava
8. skupščino
delniške družbe Aluminij Montal d.d.
Komen,
ki bo v sredo, 17. 8. 2005 ob 13. uri, na
sedežu družbe (prostori uprave) v Komnu
129a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa št. 1.: po predlogu uprave
in nadzornega sveta se v delovna telesa za
7. sejo skupščine izvolijo:
– za predsednico: Adrijana Konjedič,
– za preštevalca glasov: Boris Švara in
Marta Turk.
Notarski zapisnik sestavi notar Milan Mesar iz Sežane.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o revidiranem letnem poročilu družbe
za leto 2004.
Predlog sklepa št. 2.: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe za leto 2004.
Nadzorni svet je letno poročilo družbe za
leto 2004 skupaj z revizijskim poročilom potrdil dne 20. 6. 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa št. 3.: ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004 v višini
17,269.000 SIT se uporabi za druge rezerve
iz dobička.
4. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe.
Predlog sklepa št. 4.: skupščina delničarjev Aluminij Montal d.d. Komen podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrdi in odobri delo teh dveh organov v letu 2004.
5. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta družbe in čistopis statuta.
Predlog sklepa št. 5.:
Spremeni se 2. člen Statuta, ki na novo
glasi:
Firma družbe je: Alukomen Montal, podjetje Al stavbnih in drugih konstrukcij d.d. (v
nadaljnjem besedilu: družba).
Skrajšana ﬁrma družbe je: Alukomen
Montal d.d.
Sedež družbe je: Komen 129a.
3. člen Statuta se dopolni, tako, da se
dejavnost razširi z naslednjimi dejavnostmi:
DK/ 29.420 Proizvodnja drugih strojev za
obdelavo kovin
F/ 45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
K/ 74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K/ 74.700 Čiščenje objektov in opreme.
Vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni.
V predloženem besedilu se potrdi čistopis Statuta družbe, ki je kot sestavni del
tega sklepa na predpisani način spojen z
zapisnikom.
6. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 6: za udeležbo na
seji nadzornega sveta pripada članom sveta sejnina v neto višini, in sicer predsedniku
80.000 SIT, članom pa po 70.000 SIT.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa št. 7.: za revizorja poslovanja družbe Aluminij Montal d.d. Komen

Stran

5354 /

Št.

65-67 / 15. 7. 2005

v letu 2005 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva ul.
30, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili (osebno ali s priporočeno pošiljko) najkasneje 3
dni pred sejo skupščine v tajništvu družbe v
Komnu, Komen 129a.
Najavljeni udeleženci so v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev in se ob prijavi izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra ali sklepom o imenovanju.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojasnjuje ter druge informacije so, delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja, v tajništvu,
vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu tega vabila svoje pripombe, spreminjevalne oziroma nasprotne predloge pisno
sporočijo upravi. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
pol ure za prvim sklicem z enakim dnevnim
redom. V tem primeru bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Aluminij Montal d.d. Komen
uprava družbe – direktor
Branko Terčon u.d.i.g.
Št. 7/2005
Ob-19747/05
Na podlagi 37. in 38. člena statuta delniške družbe Slovenijales družba za trgovino
in druge storitve, d.d., 1511 Ljubljana, Dunajska cesta 22, uprava družbe sklicuje
10. redno skupščino
delničarjev družbe Slovenijales družba
za trgovino in druge storitve, d.d., 1511
Ljubljana, Dunajska cesta 22,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2005 ob 13. uri
v veliki sejni dvorani – pritličje Poslovnega centra Slovenijales, Ljubljana, Dunajska
cesta 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev veriﬁkacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila veriﬁkacijske
komisije, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepov:
a) Potrdi se tričlansko veriﬁkacijsko komisijo v sestavi po predlogu.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov po predlogu ter ugotovi,
da skupščini prisostvuje notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Slovenijales d.d.
in konsolidiranega letnega poročila skupine
Slovenijales za leto 2004 skupaj s stališčem
nadzornega sveta do revizorjevih poročil za
leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Slovenijales d.d.
in konsolidiranega letnega poročila skupine
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Slovenijales za leto 2004 skupaj s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevih poročil za leto 2004 in potrditvijo letnih
poročil za leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
a)
1. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2004 znaša 844,666.237,51 SIT.
Sestavljen je iz prenesenega čistega dobička leta 2000 v znesku 37,106.054,50
SIT, prenesenega čistega dobička leta
2001 v znesku 227,347.506,84 SIT, prenesenega čistega dobička leta 2002 v znesku
165,770.040,65 SIT, prenesenega čistega
dobička leta 2003 v znesku 167,943.841,78
SIT ter čistega dobička leta 2004 v znesku
246,498.793,74 SIT.
2. Uporaba bilančnega dobička
2.1. Za dividende v skupnem znesku
117,649.720 SIT se uporabi del bilančnega
dobička, oblikovanega iz prenesenega čistega dobička leta 2000 v znesku 37,106.054,50
SIT ter iz prenesenega čistega dobička leta
2001 v znesku 80,543.665,50 SIT. Dividenda znaša 430,00 SIT bruto na delnico.
Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD dva
delovna dneva po dnevu skupščine.
Dividende se izplačajo delničarjem v 30
dneh po sprejemu tega sklepa.
2.2. Za nagrade članom nadzornega sveta in upravi se uporabi del bilančnega dobička, oblikovanega iz prenesenega čistega
dobička leta 2001 v znesku 10,000.000 SIT.
Nagrada za nadzorni svet znaša 4,000.000
SIT bruto, za upravo pa 6,000.000 SIT bruto.
2.3. O uporabi preostanka bilančnega
dobička v višini 717,016.517,51 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
b) Skupščina upravi družbe in nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Slovenijales d.d., Ljubljana za leto 2006 se imenuje KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Predloge sklepov k točkam dnevnega
reda pod zap. št. 1., 2. in 3. sta podala uprava in nadzorni svet družbe, predlog sklepa
pod zap. št. 4. pa je podal nadzorni svet
družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,
vključno z letnima poročiloma in poročilom
nadzornega sveta je na vpogled delničarjem
družbe na sedežu družbe Ljubljana, Dunajska cesta 22, v tajništvu sektorja za kadrovsko organizacijske in splošne zadeve, soba
št. 123/I, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.
do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno
pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki sami ali preko svojih
pooblaščencev ali zakonitih zastopnikov pisno najavijo družbi svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine,
to je najkasneje do vključno 27. 8. 2005 in
ki so na dan 27. 8. 2005 vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe

priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem
zastopanju.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci se ob prihodu na
skupščino izkažejo z osebno izkaznico ali
drugim identiﬁkacijskim dokumentom in s
podpisom na seznamu udeležencev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Slovenijales družba za trgovino
in druge storitve, d.d. Ljubljana
generalni direktor
Žiga Jelenec
Ob-19764/05
Na podlagi Statuta delniške družbe Loške tovarne hladilnikov Škofja Loka, d.d.,
Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka, uprava
družbe sklicuje:
11. redno skupščino
delničarjev LTH Škofja Loka, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 22. 8. 2005 ob
12. uri na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 66.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: Za predsednika skupščine se izvoli
Gorazd Rakovec, za preštevalki glasov se
izvolita Mojca Dolenc in Marjeta Hudolin.
Sejo bo spremljal vabljeni notar Vojko Pintar, ki bo sestavil notarski zapisnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004, konsolidiranim letnim poročilom za
leto 2004 in revizijskim poročilom, seznanitev s poročilom nadzornega sveta, uporaba
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Bilančni dobiček izkazan v letnem poročilu za leto 2004 v višini 362.610,16 SIT
se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.
2. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica.
3. Imenovanje revizorja poslovanja za
leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina za revizorja poslovanja družbe v letu
2005 imenuje revizijsko družbo EBIT d.o.o.,
Revizija, računovodske storitve in davčno
svetovanje, Trg mladosti 6, 3320 Velenje.
4. Volitve nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za člane nadzornega sveta z mandatno
dobo 4 leta od dne izvolitve se izvolijo:
1. Jožef Angeli, EMŠO 2805947500215,
2. Anton
Grosman,
EMŠO
2607949500429,
3. Milan Ovnič, EMŠO 2208969500032,
4. Franc Ziherl, EMŠO 0908953500150.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovnik
med 9. in 12. uro v času od objave sklica
do dne skupščine. Tam je dostopno letno
poročilo za leto 2004, konsolidirano letno
poročilo za leto 2004, revizijsko poročilo in
poročilo nadzornega sveta.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Morebitni nasprotni predlogi
delničarjev morajo biti v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi sklica v
tajništvu uprave družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji (oziroma njihovi
pooblaščenci),
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a) ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD
Centralni klirinško depotni družbi d.d. in katerih prijava udeležbe je prispela na sedež
družbe vsaj 3 dni pred skupščino;
b) katerih pooblaščenci skupaj s prijavo
vsaj 3 dni pred skupščino predložijo tudi
pisna pooblastila za zastopanje;
c) ki vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine svojo prisotnost vpišejo v listo udeležencev in prevzamejo glasovnice.
LTH Škofja Loka, d.d.
predsednica uprave –
generalna direktorica
Marjeta Cesar Janežič
Ob-19790/05
Na podlagi 31. člena Statuta dužbe Gradis IPGI, Industrijsko podjetje gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d. Industrijska c. 2, uprava sklicuje
9. redno skupščino
družbe Gradis IPGI, Industrijsko
podjetje gradbenih izdelkov Ljubljana,
d.d. Industrijska c 2,
ki bo dne 19. avgusta 2005 ob 11. uri v
poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Industrijska c. 2 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednico skupščine se imenuje
Mirjano Koporčić Veljić.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta za leto
2004 in na podlagi tega podeljuje razrešnico
direktorici in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2004.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog nadzornega sveta: skupščina
imenuje za revizorja za leto 2005 revizijsko
družbo UHY Svetovanje d.o.o. Barjanska 3,
1000 Ljubljana.
4. Odstop predsednice nadzornega sveta in imenovanje novega člana.
Predlog nadzornega sveta: skupščina
se seznani z odstopom članice nadzornega
sveta Darinke Ušeničnik in imenuje novo
članico Kristino Rovšek z mandatom do
15. 12. 2007.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Družba bo upoštevala vse prijave, ki bodo
prispele na sedež družbe do vključno 16. 8.
2005. Delničarje in njihove zastopnike oziroma pooblaščence prosimo, da prevzamejo
glasovnice uro pred zasedanjem.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedala na istem mestu, ob
11.30 (ponovni sklic). Ob ponovnem sklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega in zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v času
uradnih ur.
Gradis IPGI, d.d.
direktorica družbe
Darinka Ušeničnik

Št.

Ob-19797/05
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe Železar Štore D.P., delniška družba pooblaščenka, d.d., sklicuje uprava družbe
4. sejo skupščine
delniške družbe Železar Štore D.P.,
delniška družba pooblaščenka d.d.
Skupščina bo v torek, 30. 8. 2005 ob 12.
uri v mali telovadnici Osnovne šole Štore
(Lipa), Cvetke Jerin 5, Štore.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se izvoli Denis Kostrevc, za preštevalca glasov pa Tadej Ferme in Vlasta
Verhovšek.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Anton Rojec.
2. Seznanitev z letnim poročilo za leto
2004 in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se je
seznanila z letnim poročilom za leto 2004 in
poročilom nadzornega sveta v skladu z 274.
a členom Zakona o gospodarskih družbah.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3:
3.1. Na predlog nadzornega sveta in
uprave družbe se sklepanje o uporabi bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2004
znašal 11,458.000 SIT, prenese v odločanje
v naslednje poslovno leto (preneseni dobiček).
Predlog sklepa št. 4:
3.2. Skupščina podeli upravi in članom
nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila ter o
delu nadzornega sveta je na vpogled vsem
delničarjem vsak delovni dan med 10. in 12.
uro na sedežu družbe.
Pogoji za udeležbo
Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji, ki so se prijavili
upravi družbe najpozneje 3 dni pred skupščino. Vsaka delnica daje delničarju na
skupščini en glas.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po zastopniku oziroma
pooblaščencu. Pisno pooblastilo se predloži upravi družbe skupaj s prijavo na sejo
skupščine.
Zasedanje: prostor, kjer bo potekala seja
skupščine, bo odprt pol ure pred začetkom
zasedanja.
Železar Štore D.P. d.d.
Anton Franulič, direktor
Št. 84/05
Ob-19798/05
Na podlagi 7.2 točke Statuta družbe Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka, Kidričeva c. 75, uprava sklicuje
7. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska predilnica
d.d. Škofja Loka,
ki bo dne 23. 8. 2005 ob 13. uri v predavalnici Osnovne šole Škofja Loka-Mesto
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Mihael Savnik, za
preštevalca glasov se izvolita Mateja Stanič
– Rudolf iz podjetja RR&CO. d.o.o. in Ana
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Ritonja ter notarka Marjana T. Bešter v vlogi
zapisnikarice.
2. Predlog uprave za uporabo bilančnega dobička s predlogom razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
Obrazložitev sklepa: na 19. seji nadzornega sveta družbe dne 21. 6. 2005 je bil
obravnavan predlog delitve bilančnega dobička in razrešnica upravi ter nadzornemu
svetu za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2004. Bilančni
dobiček družbe znaša 190,262.391,52 SIT.
Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček razdeli:
– za kritje izgube iz leta 2003
12,791.024,92 SIT,
– v nerazporejen dobiček tekočega leta
177,471.366,52 SIT,
– za nagrado nadzornemu svetu se nameni 1,000.000 SIT v breme tekočega poslovanja, in sicer 500.000 SIT za predsednika in po 250.000 SIT za člana.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2004.
3. Imenovanje revizorske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2005 imenuje Plus revizija d.o.o.,
Podjetje za revidiranje, računovodstvo in ﬁnance, Bežigrad 1, 1000 Ljubljana.
4. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da lahko v roku 18 mesecev, od
dneva tega pooblastila pridobiva lastne delnice družbe, pri čemer znaša najnižja cena za
eno delnico 170 SIT in najvišja 425 SIT, delež
vseh tako pridobljenih delnic, tj. njihov nominalni skupni znesek, pa ne sme preseči 10%
vsakokratnega osnovnega kapitala družbe.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da lahko brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
umakne lastne delnice družbe.
Delničarje pozivamo, da se pisno prijavijo na skupščino tri dni pred zasedanjem
na sedežu podjetja, Gorenjska predilnica,
Kidričeva c. 75, Škofja Loka.
Pravico udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v predavalnico, kjer bodo s podpisom na seznamu
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, oziroma
izpiskom iz sodnega registra.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svoje morebitne nasprotne predloge.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
uprave, mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta za leto 2004 in s predlogi
sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka
uprava
direktor
mag. Miha Ješe
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Ob-19961/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 31. člena
Statuta delniške družbe SIP družba pooblaščenka d.d., Šempeter v Savinjski dolini,
Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, sklicujemo
2. skupščino
delniške družbe SIP družba
pooblaščenka d.d., Šempeter v
Savinjski dolini,
ki bo dne 17. 8. 2005 ob 10. uri na sedežu družbe SIP družba pooblaščenka d.d.,
Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Direktor otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine –
predsednika in dveh preštevalk glasov ter
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine ter imenuje notar po predlogu sklicatelja.
3. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2004.
Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2004 in potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2004.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2004 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Bilančni dobiček za poslovno leto 2004
znaša 191.633,62 SIT in ostane nerazporejen.
V skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2004.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe in so vpisani v delniški knjigi po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prijava je pravočasna, če jo družba prejme do vključno 12. 8. 2005.
Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe (Breda
Čede) vsak delovni dan od 9. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica, da jih po 288.
členu ZGD objavi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
17. 8. 2005 ob 10.30 v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Zaradi čimbolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence, da
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se pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
SIP družba pooblaščenka d.d.,
Šempeter
direktor Stanko Žagar
predsednik nadzornega sveta
Ladislav Ajdnik
Ob-19974/05
Uprava družbe GV Skupina, upravljanje
z družbami, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana vabi delničarje na
13. sejo skupščine
družbe GV Skupina, upravljanje z
družbami, d.d.,
ki bo v torek, 30. avgusta 2005 ob 10.
uri v sejni sobi družbe v 13. nadstropju na
Dunajski cesti 5 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov skupščine
in imenovanje notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: skupščina je sklepčna,
izvolijo se delovni organi družbe po predlogu uprave, za sestavo zapisnika se imenuje
notarko Majdo Lokošek.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev je
seznanjena s poročilom nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila za
poslovno leto 2004.
3. Sprejem sklepa u uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni
dobiček v višini 78,001.816,37 SIT razporedi v preneseni dobiček družbe, o uporabi
katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2004.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme odstop Roberta Muleja kot člana nadzornega
sveta družbe z dnem skupščine družbe.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje Boja
Strandberga in Larsa Saveja za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje od datuma sprejema sklepa dalje.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom 23.875 lastnih delnic z
nominalno vrednostjo 23,875.000 SIT. S
tem se osnovni kapital družbe zmanjša s
429,491.000 SIT na 405,616.000 SIT. Umik
se izvede v breme rezerv za lastne deleže
iz dobička družbe.
7. Spremembe statuta družbe in sprejem čistopisa.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o spremembah statuta družbe, kot ga
predlaga uprava in sprejme čistopis statuta
družbe.
8. Imenovanje revizijske družbe za pregled poslovanja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izdelavo revizijskega poročila

računovodskih izkazov za leto 2005 imenuje
KPMG Slovenija, d.o.o.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkažeta s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja.
Gradivo in informacije v zvezi s skupščino so na voljo v tajništvu družbe 30 dni pred
skupščino.
GV Skupina, d.d.
uprava družbe
Slobodan Sibinčič, Peter Ribarič

Objava sklepov skupščin
Ob-19490/05
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske
borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99)
uprava družbe objavlja sklepe 11. skupščine družbe Color, industrija sintetičnih smol,
barv in lakov, d.d. Medvode:
Sprejeti sklepi skupščine
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine:
Skupščina delničarjev za predsednika
skupščine izvoli Marka Vreska in preštevalko glasov Erno Govekar. Skupščina delničarjev se seznani, da skupščini prisostvuje
notar, Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila za leto 2004 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2004.
Skupščina delničarjev sprejme informacijo
o revidiranem letnem poročilu za poslovno leto
2004, poročilu nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila 2004 in pokrivanju
izgube ter o potrditvi letnega poročila.
Skupščina delničarjev potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2005.
Skupščina delničarjev za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2005 imenuje revizorsko hišo ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
Color, d.d., Medvode
uprava-direktor družbe
Tomaž Bučar
Ob-20109/05
Uprava delniške družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, da
so bili na 12. skupščini delniške družbe, ki
je bila dne 12. julija 2005 ob 10. uri v dvorani
FDV Ljubljani in na kateri je bilo udeleženih
55 delničarjev s skupno 1.092.940 glasov
oziroma 53,06% vsega kapitala sprejeti naslednji sklepi:
Zasedanje skupščine je vodil predsednik
skupščine odvetnik gospod Stojan Zdolšek,
preštevalca glasov pa sta bila Jože Bajuk in
Denis Kostrevc.
Prvič: pod 2. točko dnevnega reda je bilo
predstavljeno letno poročilo družbe in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2004.
Drugič
Pod 3. točko dnevnega reda je bil z
744.082 glasovi "za" in 281.171 glasovi
"proti" sprejet sklep:
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Bilančni dobiček za poslovno leto 2004,
ki znaša 7.922,621.456,19 SIT se uporabi za:
1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 1.854,367.200 SIT oziroma bruto na
delnico 900 SIT;
2. prenos v druge rezerve iz dobička v
znesku 3.008,936.844,90 SIT;
3. prenos v preneseni dobiček v znesku
3.059,317.411,29 SIT, o uporabi katerega
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Za izplačila pod točko 1 se uporabijo druge rezerve iz dobička let 1997 in 1998.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim v centralnem registru pri KDD na dan 14. 7. 2005, na
način, določen s sklepom uprave družbe.
Tretjič
Pod 4. točko dnevnega reda je bil z
957.622 glasovi "za" in 73 glasovi "proti"
sprejet sklep: na predlog nadzornega sveta
skupščine imenuje za revidiranje poslovnih
izkazov za poslovno leto 2005 revizijsko
družbo Deloitte & Touche revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d.
predsednik uprave
Janez Lotrič

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 88/2000

Os-20121/05
Popravek
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Gradis Koper – stečajna masa,
ki se vodi pod opr. št. St 88/2000, razpisuje
drugi narok za preizkus terjatev, ki se določi na dan 27. 7. 2005 ob 9. uri, v sobi št.
132/1 naslovnega sodišča. Predmet preizkusa bodo že prijavljene obresti za čas od
začetka stečaja dalje.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 7. 2005
St 60/2005
Os-19494/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 60/2005 dne 1. 7. 2005 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Andolšek Alojz s.p., Popravila svetlobnih
reklam servisna dejavnost, Maroltova 11,
Ljubljana, davčna številka 32768117.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2005
St 117/2005
Os-19495/05
To sodišče je s sklepom St 117/2005
dne 5. 7. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Sever Miroslav s.p., Čistilni
servis Sever, Stare Črnuče 11, Ljubljana
Črnuče, matična številka 5404874, šifra dejavnosti 74.700, davčna številka 52047768.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg iz Ljubljane.

Št.

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 26. 9. 2005 ob 13.15, soba 368/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2005
St 125/2004
Os-19496/05
To sodišče je s sklepom St 125/2004 dne
29. 6. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Televizija TV center d.o.o., Trbovlje, Savinjska cesta 35 – v stečaju,
Trbovlje.
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 29. 6. 2005
St 32/2005
Os-19497/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 32/2005 dne 30. 6. 2005 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Turnšek Franc s.p., Club Libery – nočni
klub in bar, Spodnje Izlake 9, Izlake.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz poslovnega registra Slovenije pri Agenciji RS za javnopravne evidence
in storitve.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2005
St 157/2005
Os-19498/05
To sodišče je s sklepom St 157/2005
dne 4. 7. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kreditno-hranilno službo
Vigred p.o. – v likvidaciji, Prešernova 33,
Mengeš, matična št.: 5533368.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Brane Gorše iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 10. 2005 ob 13. uri v prostorih tukajš-
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njega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje,
sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2005
St 101/2004
Os-19499/05
To sodišče je s sklepom St 101/2004 dne
30. 6. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Vulkan Šašić Todor s.p. – v
stečaju, Cesta Zasavskega bataljona 10a,
Litija, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2005
St 209/2004
Os-19500/05
To sodišče je s sklepom St 209/2004 dne
30. 6. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Beta Linia trgovina in storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 31
– v stečaju, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2005
St 210/2004
Os-19501/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 210/2004 z dne 4. 7. 2005 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Francem Krajncem s ﬁrmo
Splošno mizarstvo Franc Krajnc s.p., Maribor, Dupleška 30, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5456311000,
šifra njegove dejavnosti pa 36.140.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2005
St 37/2005
Os-19502/05
I. To sodišče je s sklepom z opr. št. St 37/
2005 z dne 5. 7. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Euromont
– notranja zaključna dela, Zoran Perdija
s.p., Ljubljanska c. 4/a, 2327 Rače. Davčna številka: 26949903. Matična številka:
1268511.
Odslej ﬁrma glasi: Euromont – notranja
zaključna dela, Zoran Perdija s.p., Ljubljanska c. 14/a, 2327 Rače, v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Gorazd Zemljarič, Fisk d.o.o., Gosposvetska c. 84, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih in dokumentirane z ustreznimi listinami ter kolkovane s
predpisano sodno takso (2% od prijavljene
terjatve) na račun tukajšnjega sodišča št.
01100-1000339014.
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IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
19. 10. 2005 ob 9. uri, soba št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 5. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2005
St 17/2004
Os-19503/05
I. To sodišče je s sklepom z opr. št. St 17/
2004 z dne 30. 6. 2005 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Ahman Stanislavom s.p. s ﬁrmo Gradbeništvo, postavljanje ostrešij
in krovska dela, Stanislav Ahman s.p.,
Spodnje Hlapje 15, 2222 Jakobski dol.
II. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je potrebno vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
III. Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 30. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 6. 2005
St 21/2005
Os-19504/05
1. Z dnem 4. 7. 2005 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Soboška tiskarna
– Solidarnost, Podjetje za rehabilitacijo
in zaposlitev invalidov d.d., Arhitekta Novaka 4, Murska Sobota, matična številka
5221668.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
Terjatve, ki so bile prijavljene v postopku
prisilne poravnave se štejejo za pravočasno
prijavljene v stečajnem postopku.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100215.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 3. 10. 2005 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 4. 7. 2005 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 7. 2005
St 1/99
Os-19505/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Seping Podjetje za inženiring, projektiranje in ekologijo d.o.o., Slovenska
25, Murska Sobota – v stečaju, zaključi
(matična številka 5467535, davčna številka
70457166).
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Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 6. 2005
St 14/1994
Os-19506/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Reklam Gorica, Podjetje za ekonomsko propagando in marketing, p.o.,
Šempeter pri Gorici, Bratuževa 13/a,
Šempeter pri Gorici – v stečaju, na seji
senata dne 4. 7. 2005 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Reklam Gorica, Podjetje za ekonomsko
propagando in marketing, p.o., Šempeter pri
Gorici, Bratuževa 13/a, Šempeter pri Gorici,
matična številka 5001803, vložna številka
10012000, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri vložku št. 10012000 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 7. 2005
St 12/2005
Os-19507/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Posrednik trgovina na debelo in drobno d.o.o., Osluševci 6, ki bo
dne 20. 9. 2005, ob 8.30, v sobi 26/II, tega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni
tega sodišča, v sobi 20/I, v času uradnih ur
– vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi od 13.
do 16. ure.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 7. 2005
St 202/2002
Os-19540/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Zadruga S z.b.o., Ljubljana
– v stečaju, za dne 26. 9. 2005, ob 10. uri
v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska
41, 9. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
Tavčarjeva 9 v sobi 312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2005
St 223/2004
Os-19542/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 223/2004 dne 5. 7. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Midi Amir
Porić s.p., Vrtnarska 5, Ljubljana Šentvid, matična številka 1226207, davčna številka 36117781 zaradi premajhne stečajne
mase.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2005
St 25/2005
Os-19545/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajno dolžnico Mojco Mugerli, Trg 9, Renče, izven naroka dne 5. 7. 2005 sklenilo:

Stečajni postopek nad dolžnico Mojco
Mugerli, s.p., Trg 9, Renče, ki je vpisana v
registru samostojnih podjetnikov posameznikov pri RS Ministrstvo za ﬁnance, Davčna prava Republike Slovenije, Davčni urad
Nova Gorica, Izpostava Nova Gorica pod št.
37-19/04, matična številka 1892134, davčna
številka 56300573, šifra dejavnosti 93.050,
se zaključi.
V register samostojnih podjetnikov posameznikov pri RS Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni
urad Nova Gorca, Izpostava Nova Gorica
pod reg. št. 37-19/04, se vpiše pravnomočni
sklep o zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa v
register samostojnih podjetnikov posameznikov dolžnica preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Narok za preizkus terjatev, razpisan s
sklepom tega sodišča St 25/2005 z dne
15. 6. 2005, za dne 15. 9. 2005 ob 9. uri,
se prekliče.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od objave tega sklepa. Morebitno pritožbo
se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru, v osmih
dneh od prejema pisnega odpravka tega
sklepa oziroma od nabitja sklepa na sodno
desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v
dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 7. 2005
St 41/2004
Os-19547/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Nobi d.o.o., Vzdrževanje objektov in naprav, Lokavec 34,
Ajdovščina, izven naroka dne 5. 7. 2005
sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Nobi d.o.o., Vzdrževanje objektov in naprav, Lokavec 34, Ajdovščina, davčna številka 36535524, matična številka 5614015, vl.
št. 10248700, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10248770 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od objave tega sklepa. Morebitno pritožbo
se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru v osmih
dneh od prejema pisnega odpravka tega
sklepa oziroma od nabitja sklepa na sodno
desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v
dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 7. 2005
St 10/2005
Os-19548/05
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 10/2005, z dne 5. 7. 2005, zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom KE & KA
trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o. – v stečaju, Čečovje 78, Ravne
na Koroškem.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
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4. I. narok za preizkus terjatev, razpisan
za dne 7. 9. 2005 ob 10. uri v sobi št. 38
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu se
prekliče.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 7. 2005
St 168/2004
Os-19640/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 168/2004 sklep z dne 7. 7. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Lipičnik Branko, Splošno zidarstvo
s.p., Galicija 25a, Žalec – v stečaju (matična številka: 5365395, ID št. za DDV:
SI33783136), 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 o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Lipičnik Branko,
Splošno zidarstvo s.p., Galicija 25a, Žalec
– v stečaju (matična številka: 5365395, ID
št. za DDV: SI33783136), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 7. 2005
St 27/96
Os-19758/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 27/96 sklep z dne 6. 7. 2005:
1. Stečajni postopek zoper stečajno
maso dolžnika: Trgovsko podjetje Teko
p.o., Gubčeva ulica 1, Celje (matična številka: 5025443, ID št. za DDV: SI21591687),
se zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se obvesti
o zaključku stečajnega postopka zoper stečajno maso dolžnika: Trgovsko podjetje Teko
p.o., Gubčeva ulica 1, Celje (matična številka: 5025443, ID št. za DDV: SI21591687),
pristojni sodni register.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 7. 2005
St 46/2004
Os-19759/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 46/2004 sklep z dne 7. 7. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Kovač Viktor s.p., Slikopleskarska in zaključna dela v gradbeništvu, Attemsov
trg 3, Gornji Grad – v stečaju (matična številka: 5184570, ID št. za DDV: SI41081676),
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 o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Kovač Viktor s.p., Slikopleskarska in zaključna dela v
gradbeništvu, Attemsov trg 3, Gornji Grad
– v stečaju (matična številka: 5184570, ID
št. za DDV: SI41081676), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 7. 2005
St 35/2005
Os-19760/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 35/2005 sklep z
dne 7. 7. 2005:

Št.

I. To sodišče je dne 25. 4. 2005 ob 14.52
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave, med dolžnikom:
Jereb, Trgovina – inženiring – sistem d.o.o.
Celje, Obrtniška 5, Ljubečna, ki ga zastopa
pooblaščenka Daša Gregorin – Štifter, odvetnica iz Celja, z dne 25. 4. 2005 in je dne
7. 7. 2005 ob 10. uri začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom: Jereb, Trgovina
– inženiring – sistem d.o.o. Celje, Obrtniška 5,
Ljubečna (matična številka: 5704537, ID št. za
DDV: SI91467292) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino,
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(7. 7. 2005).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazilo o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11 42153-7110006-00350505.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, številka delovnega dovoljenja
L8/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. BSH hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska c. 30, 3331 Nazarje,
2. Cimos d.d., Cesta Marežganskega
upora 2, 6000 Koper,
3. Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
4. Teol d.d. Ljubljana, Tovarniška 48,
1000 Ljubljana,
5. predstavnik delavcev – Matevž Brinovec, Kmečka pot 6, 3000 Celje.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR Okrožnega sodišča v Celju, št. 01100-6960421564,
sklic na št. 5-35-2005, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 7. 2005
St 207/2003
Os-19822/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Fegro d.o.o., Ribnica, Cesta
na Ugar 8 – v stečaju z dne 6. 10. 2005 ob
10.15 uri v sobi 363/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Tavčarjeva 9, v sobi 312 in 313 med uradni-
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mi urami v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2005
St 125/2005
Os-19823/05
To sodišče je s sklepom St 125/2005
dne 7 .7. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Elektrovod Oz z.b.o., Devova 5,
Ljubljana, matična številka 5004497, davčna številka 54235677.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga
Tanko, odvetnica iz Ribnice.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 9. 2005 ob 12. uri v sobi 307/A tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7 .7. 2005
St 77/2005
Os-19824/05
To sodišče je s sklepom St 77/2005 dne
6. 7. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Anal storitveno podjetje d.o.o.,
Domžale, Miklošičeva 1c, matična številka
1938819, davčna številka 43621279.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 6. 10. 2005 ob 10. uri v sobi 363/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2005
St 10/2005
Os-19826/05
To sodišče je s sklepom št. St 10/2005 z
dne 8 .7. 2005 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnico Okrepčevalnica Oaza, Radič Sonja s.p., Cesta svobode 11, Brežice, matična številka 1847961,
šifra dejavnosti 51.190.
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Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 8 .7. 2005
St 163/2004
Os-19828/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 63/2004 sklep z dne 7 .7. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Vodišek Milena s.p., Cvetličarstvo »Vodiﬂor«, Celjska cesta 26, Vojnik (matična številka 5366436, ID št. za DDV:
SI62262475) se zaključi v skladu z dol. čl.
169 ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Vodišek Milena
s.p., Cvetličarstvo »Vodiﬂor«, Celjska cesta
26, Vojnik (matična številka 5366436, ID št.
za DDV: SI62262475) iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 7. 2005
St 10/2002
Os-19829/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 10/2002 sklep z dne 7. 7. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Maslo Asim – Frizerstvo Tatjana s.p. in pizzerija – špagetarija »Lesjak«, Stanetova
ulica 18, Celje (matična številka: 5366588,
ID št. za DDV: SI70309515) se zaključi, v
skladu z dol. čl. 169 ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika Maslo Asim
– Frizerstvo Tatjana s.p. in pizzerija – špagetarija »Lesjak«, Stanetova ulica 18, Celje
(matična številka: 5366588, ID št. za DDV:
SI70309515), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 7. 2005
St 105/2005
Os-19963/05
To sodišče je s sklepom z dne 14. 6.
2005 pod opr. št. St 105/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Gastprojekt Podjetje za projektiranje, trgovino in storitve d.o.o., Cesta 9. avgusta 78a, Zagorje ob Savi, matična številka
5867096, šifra dejavnosti 74.204, davčna
številka 85170739.
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 tega oklica prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vloge 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. 1142188-7110006).
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
(14. 6. 2005).
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Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, 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 iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Kovinastroj Gastronom d.d., Adamičeva c. 36, Grosuplje,
– Slorational d.o.o., Iršičeva 15, Slovenj
Gradec,
– MSM Mirsko Stražišar s.p., Motena
56, Ig,
– LTH d.d., Kidričeva 66, Škofja Loka,
– Žerko Uroš, Ribnik 13, Kisovec.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 4. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Magoss-varstvo, d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 106, Ljubljana preklicuje žig podjetja z vsebino: MAGOSS-VARSTVO Podjetje za varnost pri delu, požarno varnost
in ekologijo d.o.o. Ljubljana, Dunajska 106.
– Ob-19549/05

Priglasitveni list
Černe Vladimir s.p., Grajzerjeva ulica
28, Ljubljana-Polje, priglasitveni list,
opravilna št. 26-1186/94, izdan dne 3. 10.
1994. gnh-192793
SEMESADIKE
MENGEŠ
d.d.,
Prešernova 35, Mengeš, obrtno dovoljenje,
št. 077881, izdano dne 18. 4. 2001.
gnk-193261
Škapin Charels, Pobegova 4, Koper
– Capodistria, obrtno dovoljenje, št.
079605/3461/01-27/2003, ser. št. 0137844,
izdano dne 31. 12. 2003. gny-193272

Potne listine
Ajnik Đurđa, Partizanska 18, Velenje,
potni list, št. P00509502. gnq-192780
Amiti Škumbin, Falska cesta 7, Ruše,
potni list, št. 000193605, izdala UE Ruše.
gne-193292

Balažic Gregor, Mojstrska ulica 1,
Murska Sobota, potni list, št. P01014125.
gnp-192931
Begović Adil, Koželejva 8/a, Ljubljana,
potni list, št. P00431437. gnx-193148
Borak Štefka, Hardek 7, Ormož, potni
list, št. P00507137, izdala UE Ormož.
gnm-193309
Borić Branislav, Brodarjev trg 6,
Ljubljana, potni list, št. P00735748.
gnn-192858
Božičnik Igor, Bergantova ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. P00847036.
gng-192890
Božjak Ljubo, Dolsko 56, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P00075832. gnk-192736
Buechi Iskra Sonja, Zuerich, Švica, potni
list, št. P00859333. gne-192942
Cernaz Alberto, Dellavallejeva 12, Koper
– Capodistria, potni list, št. P01125265,
izdala UE Koper. gnz-193296
Cunder Majda, Čerinova 9, Ljubljana,
potni list, št. P00684876. gnn-193283
Ćepalović Demir, Mala Strmica 21,
Tolmin, potni list, št. P00887445, izdala UE
Novo mesto. gnp-193306
De Brea Gigo, Novelo 15, Kostanjevica
na Krasu, potni list, št. P00100460.
gnv-192750
Dolinšek Matjaž, Ulica frankolovskih
žrtev 74, Celje, potni list, št. P00252581.
gnj-193287
Erjavec Eva, Breg 16, Ljubljana, potni
list, št. P00688246. gnn-192883
Gabrijelčič Primož, Gradnikove brigade
59, Nova Gorica, potni list, št. P00657244.
gns-192928
Gostić Ilija, Polževa ulica 5, Ajdovščina,
potni list, št. P00655582. gnz-192621
Habič Alojzij, Golnik 168, Golnik, potni
list, št. P00700583. gne-192592
Habič Ankica, Golnik 168, Golnik, potni
list, št. P00708714. gnf-192591
Hasanagić Hazim, Cahova 14, Ankaran
– Ankarano, potni list, št. P01083877.
gnd-192618
Hasanagić Marija, Cahova 14, Ankaran
– Ankarano, potni list, št. P01083876.
gnc-192619
Jaćimović Mile, Podvrh 11, Braslovče,
potni list, št. P00509722. gnv-192775
Jakšič Boris, Juvanova 9, Ljubljana,
potni list, št. P00682881. gnf-192891
Jesenko Metka, Lavrovec 16/a, Logatec,
potni list, št. P00497530. gnj-192887
Kastelic Dejan, Bogneča vas 7, Trebelno,
potni list, št. P01086617. gnf-193116
Kastelic Petra, Vipavska 34, Ljubljana,
potni list, št. P00665861. gnh-193164
Kolar Marjan, Zg. sveča 2, Stoperce,
potni list, št. P00626902. gnv-192725
Kosec Gabrovšek Saša, Kidričeva
31, Trzin, potni list, št. P00407624.
gnw-193149
Kovačič Sebastjan, Snebrsko nanrežje
56, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00846418.
gnt-192802
Krsmanović Ivana, V Varde 18,
Ljubljana-Črnuče, potni list, št. P00661991.
gnx-193248
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Kukavica Elma, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, potni list, št. P00099065.
gnx-192873
Kuzmič Milan, Sebebrci 91, Martjanci,
potni list, št. P00325145. gno-193232
Kvasić Katica, Ulica Slavka Gruma 34,
Novo mesto, potni list, št. P00149971.
gnx-192998
Levstik Igor, Slodnjakova ulica 3,
Ljubljana, potni list, št. P00918247.
gnq-192855
Malavašič Franc, Selske lajše 38,
Železniki, potni list, št. P00774405.
gnu-193151
Malečkar Andrej, Premančan 28,
Ankaran – Ankarano, potni list, št.
P00082692. gnb-193120
Mandelje Nina, Želimlje 35, Škoﬂjica,
potni list, št. P00884517. gnc-192719
Mandjuka Đemajli, Brodarjev trg
14, Ljubljana, potni list, št. P00893112.
gnz-192946
Matjašič Igor, Zabreznica 45A, Žirovnica,
potni list, št. P00713026. gnl-192760
Mencigar Alojz, Pertoča 41, Rogašovci,
maloobmejno
prepustnico,
št.
AG
000016672. gnq-192755
Mihailovski Žan, Žerjav 25, Črna
na Koroškem, potni list, št. P00669997.
gnq-193005
Mihajlović
Vladimir,
Šaranovičeva
6, Ljubljana, potni list, št. P00864963.
gnt-193302
Nikolić Robert, Prvačina 163, Prvačina,
potni list, št. P00829364. gnr-193004
Omrčen Damir, Baznikova 23, Ljubljana,
potni list, št. P00332250. gnj-193162
Petek Kristina, Parižlje 20E, Braslovče,
potni list, št. P00327988. gng-192865
Petek Yvonne, Parižlje 20E, Braslovče,
potni list, št. P00327987. gni-192863
Pirc Vojko, Teslova ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. P00891936. gni-192938
Potočnik Bernarda, Runkova 24,
Ljubljana, potni list, št. P00675931.
gng-193315
Povž Matej, Vaška cesta 61, Uršna sela,
potni list, št. P00872819. gnf-192741
Prokši Mehmet, Polanškova ulica
34, Ljubljana, potni list, št. P00656174.
gnh-192689
Prošić Muho, Čanžekova ulica 40A,
Ljubljana, potni list, št. P00095391.
gnc-192794
Pulec Martina, Plešivo 38, Dobrovo
v Brdih, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000139715, izdala UE Nova Gorica.
gnq-193305
Riedl Andrej, Arnolda Tovornika
9, Maribor, potni list, št. P01011979.
gny-193122
Rupret Frančiška, Brdnikova 38,
Ljubljana, potni list, št. P00773840.
gnr-192704
Sarajlić Nermina, Trsek 12a, Marezige,
potni list, št. P00700856, izdala UE Koper.
gnx-193298
Smajić Amar, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, potni list, št. P00920596.
gnl-192935

Št.

Soršak Miha, Kosova 16, Maribor, potni
list, št. P00543624. gnt-193102
Stanimirovič Justina, Žetale 7, Ptuj,
potni list, št. P00622964. gnj-192787
Stanojević Siniša, Gorenjska cesta
1, Radovljica, potni list, št. P00251536.
gnb-192920
Stevanović Rosanda, Gradaška ulica
8/a, Ljubljana, potni list, št. P00867643.
gnx-192848
Stupnišek Marko, Partizanska cesta
47, Škofja Loka, potni list, št. P00697224.
gnb-192945
Todorov Alenka, Bratovševa ploščad
18, Ljubljana, potni list, št. P00306017.
gnd-192743
Tomažič Andrej Valuk, Dalmatinska
ulica 49, Maribor, potni list, št. P01073793.
gny-192897
Ugrinović Ana, Cesta na Laze 4,
Ljubljana, potni list, št. P00741810.
gnq-193255
Vanon Almira, Ošlje 1a, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. P00141784, izdala UE
Nova Gorica. gnh-193297
Venetič Tomaž, Vrčice 3, Semič, potni
list, št. P00555782. gnz-192896
Vetrovec
Zdenka,
Vrhovčeva
8/a, Ljubljana, potni list, št. P00777746.
gnu-193126
Zajc Mateja, Prevoje 69, Lukovica, potni
list, št. P00792777. gnp-193156
Zgonik Viktor, Vojščica 58, Kostanjevica
na Krasu, potni list, št. P00712101.
gnw-192924
Žnidar Miloš, Dečkova cesta 25/a, Celje,
potni list, št. P00681144. gnb-192670

Osebne izkaznice
Ajnik Đurđa, Partizanska 18, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001208948.
gnp-192781
Alič Nataša, Ljubljanska 126, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000965504.
gnu-193101
Amon Amanda, Olimje 24, Podčetrtek,
osebno
izkaznico,
št.
000935736.
gnv-193175
Anderluh Tjaša, Hajnsko 32/a, Pristava
pri Mestinju, osebno izkaznico, št.
001227992. gnc-192894
Andrilovič Mojca, Ob Ribniku 49,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001290425.
gnq-192680
Anžlovar Anton, Veliki Gaber 112, Veliki
Gaber, osebno izkaznico, št. 001094783.
gnn-192783
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Avsenik Lea, Sp. Pirniče 48C, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 001243737.
gnb-193245
Babić Jugoslav, Vojkova cesta 71,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000198761.
gnc-193169
Bajželj Jožica, Čučkova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000465352.
gnk-193211
Baligač Gregor, Panonska ulica 22,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001801014. gno-192932
Bandelj Simon, Knupleževa 10,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001384076.
gnm-192909
Baša Silvester, Podbreže 8, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000548166.
gnn-193233
Bašič Jasmina, XXX. divizije 10,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 001344408. gnp-192631
Bavdek Marija Silva, Kidričeva 6,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001535682.
gnp-192656
Begović Alojzija, Trg svobode 13/a,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000644257.
gnm-192659
Beltram Tina, Trubarjeva 7, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001752094.
gnt-192752
Berginc Petja, Drežnica 8, Kobarid,
osebno
izkaznico,
št.
001264370.
gne-192617
Besednjak Zvonko, Merljaki 18,
Renče, osebno izkaznico, št. 000561780.
gny-192922
Beširević Bahrija, Brilejeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000397737.
gnb-192770
Beširević Vahid, Brilejeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000482572.
gnc-192769
Bezjak David, Žigoni 69, Renče, osebno
izkaznico, št. 000265513. gns-192753
Bezjak Milan, Andraž nad Polzelo 91/b,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001003795.
gnd-192668
Blagotinšek Lovro, Jerihova cesta 16,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001621698.
gnk-193236
Bokša Srečko, Trgovišče 61, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. 000306713.
gnk-192611
Božičnik Igor, Bergantova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001112702.
gnq-193205
Branilovič
Barbara,
Lovska
27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001415185.
gny-192722
Breznik Andrej, Vrhpolje 14, Moravče,
osebno
izkaznico,
št.
000881876.
gnt-193002

Arbunič Izidor, Kidričeva 33, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000806565.
gnu-192776

Briški Kristijan, Tugomerjeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000891358.
gnb-193170

Arčan Anton, Brezova 32, Celje, osebno
izkaznico, št. 000825730. gns-192628

Bytyqi Halim, Trg 70, Renče, osebno
izkaznico, št. 001763170. gnd-193118

Avsenik Katja, Sp. Pirniče 48C, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 001243750.
gnz-193246

Casar Boštjan, Plešičeva ulica 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001531388.
gnu-193201
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Centrih Marija, Kozje 73, Kozje, osebno
izkaznico, št. 001318003. gne-192667
Cipranić Sead, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000130850.
gnt-193202
Colarič Gregor, Slivje 5, Podbočje,
osebno
izkaznico,
št.
000898821.
gne-192642
Cukijati Ana, Grčna 13, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001268885.
gnh-193239
Čavalić Mujo, Borova vas 13, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000085151.
gnc-193019
Čebulj Jože, Študljanska cesta 74,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000627957.
gnb-193220
Čermelj Podgornik Martina, Vrtovin 24,
Črniče, osebno izkaznico, št. 001187723.
gnr-192629
Černe Matija, Trpinčeva ulica 88A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000909929.
gnu-192701
Dejanović Živorad, Slamnikarska 21,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000641902.
gng-193115
Derganc Urška, Vogelna 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001227162.
gnn-192708
Deržanič Martin, Arnovo selo 19,
Artiče, osebno izkaznico, št. 000732887.
gnb-193295
Dimec Boštjan, Poštna pot 12, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001139143.
gnp-192881
Dolar Martina, Begunje na Gorenjskem
87, Begunje na Gorenjskem, osebno
izkaznico, št. 001283013. gnl-192985
Dolgan Borut, Vojkova cesta 8B,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001756904.
gnl-193235
Dražnik Tadeja, Zavrh nad Dobrno 48,
Dobrna, osebno izkaznico, št. 001049824.
gnf-192766
Dresler Ana, Žepovci 79, Apače, osebno
izkaznico, št. 000682154. gno-192732
Drnovšek Viljem, Cesta zmage 21,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000496902. gnh-192914
Đuđić Jasna, Savska cesta 21,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000028733.
gnr-193229
Erber Dragica, Društvena ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000392113.
gnf-193191
Fajdiga Marjana, Šmarje 41, Šmarje,
osebno
izkaznico,
št.
000521252.
gnb-192620

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Flisar Jožef, Poznanovci 15, Mačkovci,
osebno
izkaznico,
št.
001545439.
gnv-192625
Fortuna Martin, Krajna brda 22,
Blanca, osebno izkaznico, št. 000656392.
gnt-192652
Fric Kristina, Šentovec 23, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001671528.
gnw-192624
Frohlich Anica, Petrovče 33, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
001120219.
gnf-192666
Furman Fredi, Dravinjska 79, Poljčane,
osebno
izkaznico,
št.
001820771.
gni-192663
Gačnik Jurij, Cesta na kmetijsko šolo 11,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000799097.
gnd-192643
Gantar Lucija, Godovič 177, Godovič,
osebno
izkaznico,
št.
000962244.
gns-192978
Glazer Angela, Kovaška ulica 22,
Muta, osebno izkaznico, št. 001576354.
gnl-192735
Gojkovič Tina, Bazoviška ulica 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001706092.
gng-193240
Golobič Franci, Prušnikova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000757296.
gng-193190
Gombač Matej, Rožna dolina, cesta
X 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000990786. gni-193213
Gomboc Alenka, Škofjeloška cesta 2,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000241976.
gnf-193216
Goriup Danilo, Celjska cesta 6,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000048844.
gnv-192875
Gornik Romana, Strojeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001843360.
gno-193182
Gošnjak Tamara, Razbor 18, Dramlje,
osebno
izkaznico,
št.
001369241.
gny-192647
Gračanić Maša, Gregorčičeva 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001199829.
gns-193128
Gros Samo, Ljubljanska cesta 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001366436.
gnp-193281
Guček Vlasta, Abramova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001154287.
gnj-193187
Haase Alojzija, Trška ulica 1, Središče
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000411987.
gnr-192754

Faleskini Kalčič Jure, Seidlova cesta
56, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001773963. gnf-193291

Habashi Ramadan, Podgorje 28/f,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000860117.
gnc-192744

Farkaš Barbka, Šmartno ob Dreti 44,
Šmartno ob Dreti, osebno izkaznico, št.
001165190. gnq-192880

Hajdnik Katja, Na Hribu 22, Poljčane,
osebno
izkaznico,
št.
001249014.
gny-192772

Fijavž Anže, Dobr. Dobrava 49,
Zreče, osebno izkaznico, št. 001702794.
gnu-192676

Hočevar Boris, Volaričeva 4, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000731864.
gnt-192727

Flajs Jernej, Vojkova 42, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št.
001701255. gno-192757

Hočevar Mojca, Petelinjek 39, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001298918.
gnq-192905

Hodžić Zikret, CKO 11, Senovo, osebno
izkaznico, št. AH 023314 – za tujca.
gnz-193021
Horvat Kristijan, Novinci 34, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št.
000953085.
gnn-192908
Hostar Felc, Želimlje 75A, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
001281623.
gnc-193194
Hostar Matic, Želimlje 75A, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
001281609.
gnd-193193
Hribar Franc, Praproče 2, Laze v
Tuhinju, osebno izkaznico, št. 000972956.
gnn-193108
Ivančević Kata, Ragovo 7A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000822197.
gnr-192654
Jakšič Filip, Talanyijeva 5, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001749553.
gnm-192634
Jakšič Mateja, Talanyijeva 5, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001749556.
gnl-192635
Jamnik Blaž, Gornja pot 27, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000976976.
gnf-193316
Janežič Janez, Zarnikova 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001524615.
gnx-192648
Janžel Tina, Zabovci 11, Markovci,
osebno izkaznico, št. 001696673. m-891
Japelj Primož, Na Gulč 3, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000822022.
gnm-193209
Jenko Diana, Cesta na Markovec 9,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000197917. gnn-192758
Jenko Matjaž, Šetinova 3, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000815399.
gny-192747
Jenko Robert, Mekinje nad Stično 10,
Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001467727. gne-193317
Jerman
Sonja,
Prešernova
24,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001096475.
gno-193307
Jerovšek Tomaž, Zg. Hudinja 39,
Celje, osebno izkaznico, št. 001038626.
gnr-193029
Jeršin Robert, Pijava Gorica, Na
gmajno 7, Škoﬂjica, osebno izkaznico, št.
001018960. gnx-192698
Jug Petra, Valvazorjevo nabrežje 14,
Krško, osebno izkaznico, št. 001500286.
gng-192665
Junc Dejan, Seča 113, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št.
001023311. gnv-193000
Jurečko Anja, Jožeta Mlakarja 6,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 001353291.
gnk-192661
Kamšek Brane Franc, Zadobravška
cesta 80, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000617356. gnn-193208
Kantužar Zlatko, Rove 17, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000580753.
gnu-192876
Kastelic Petra, Vipavska 34, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001356392.
gng-193165
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Kavčič Eva, Kamna Gorica 59S, Kamna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000846261.
gnw-192982

Kumer Pavel, Trebija 12, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 000676805.
gnq-192930

Mernik Vlado, Ulica Moša Pijade 38,
Maribor, osebno izkaznico, št. 0001626042.
gnv-193200

Kavčič Ljudmila, Balos 5, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000278450. gnc-192644

Kurbegović Rufad, Kidričeva 21,
Celje, osebno izkaznico, št. 001619121.
gnz-192900

Meserko Vodopivc Angela, Šarhova
ulica 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000300865. gny-193197

Kuzmanović Mladen, Cesta 4. julija 60/a,
Krško, osebno izkaznico, št. 001626577.
gny-193222

Mihelič Magdalena, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000824010.
gnc-193244

Lacković Željko, Ulica bratov Greifov 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000148254.
gnj-192662

Miklavčič Kazimir, Loka 32, Starše,
osebno
izkaznico,
št.
000737515.
gnh-192739

Lamot Monika, Dogoška cesta 75,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000853642.
gns-193203

Mikša Sebastjan, Jakčeva ulica 9, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000144530.
gnt-192927

Ledinek Tatjana, Tumova ulica 43,
Celje, osebno izkaznico, št. 000949809.
gns-192803

Milavec Andrej, Župančičeva 9A, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001363949.
gnr-192929

Ličina Hajradin, Cesta dveh cesarjev
104 Z, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000273249. gni-193188

Milunović Karin, Pacerag 92, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 001354596.
gnf-192616

Longar Ciril, Resljeva 7B, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000845220.
gno-192632

Mladenović Erna, Gradnikova ulica 11,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000050726.
gnp-192681

Lorger Ana, Ulica bratov Učakar 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001766785.
gnq-192605

Mlakar Marija, Žadovinek 21, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št.
000838548. gnr-192679

Lovrec Vasilij, Ulica Borisa Kraigherja
26, Kidričevo, osebno izkaznico, št.
000416769. gnq-193180

Mrevlje Lozar Janko, Dunajska cesta 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001158423.
gnb-193195

Lukačič Robert, Moravci 154, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 001623473.
gno-193007

Mrkonjić Borislav, Cesta v Pečale 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001142753.
gnw-193099

Lukić Vesna, Stantetova 32, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000391241.
gnw-193124

Mršnik Ester, Adamičeva ulica 1, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001576573.
gnm-193234

Majcenovič Špela, Betnavska cesta 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001736725.
gnn-192808

Murgelj Srečko, Frankovo naselje
115, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000324049. gnh-193139

Mali Tadej, Trinkova ulica 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000616653.
gnx-193198

Muršič Antonija, Podvinci 31, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000672380.
gnp-193181

Marhold Jolanda, Selnica ob Muri 30,
Ceršak, osebno izkaznico, št. 000961744.
m-889

Muzlovič Mirela, Cankarjeva 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000794978.
gng-192615

Markič Romina, Šorlijeva ulica 19,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001737159.
gni-192813

Nemc Primož, Podljubelj 172/b,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001865629.
gnu-193026

Marković Randić Blandina, CKŽ 59,
Krško, osebno izkaznico, št. 000084906.
gny-192672

Nemec Zoran, Černigojeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001504732.
gnn-192608

Marolt Andreja, Gornje Lepovče 123,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 000904291.
gng-192790

Nikolić Robert, Prvačina 163, Prvačina,
osebno
izkaznico,
št.
001464410.
gnj-193237

Matičič Nataša, Tržaška cesta 106,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001790201.
gnt-193177

Nusdorfer Mihaela, Ulica generala
Levičnika 32/f, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 000884234. gnx-193223

Matičič Zvonko, Kalohova ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001338042.
gnz-192771

Oblak Alojzija, Šentjošt 42, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
001582960.
gnq-192655

Kuhar Vida, Kališka 23, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000804720. gnz-192996

Matjašič Ivan, Zg. Senarska 59,
Sv.trojica v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 000458388. gnn-192933

Ogorevc Jože, Povšetova 63, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001717139.
gnb-192745

Kukec Anton, Aljaževa 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001880628.
gnl-192785

Meglič Peter, Gogalova ulica 9,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000393476.
gnj-193212

Ograjenšek Branko, Prešernova 4,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001808501.
gns-193028

Kumar Peter, Vrbovec 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001003118.
gnx-192798

Mencigar Mirjana, Korovci 13, Cankova,
osebno
izkaznico,
št.
000980968.
gnl-193310

Okorn Uroš, Luče 48A, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000374649.
gnm-192684

Kavčič Nataša, Kamna Gorica 59S,
Kamna Gorica, osebno izkaznico, št.
001787437. gnv-192983
Kavčič Urban, Kamna Gorica 59S,
Kamna Gorica, osebno izkaznico, št.
000878577. gnu-192984
Kavečič Bojan, Ulica bratov Milavčev
107, Brežice, osebno izkaznico, št.
000251558. gnl-192885
Klemenčič Damjan, Sebenje 12,
Križe, osebno izkaznico, št. 000877485.
gni-192738
Kmetec Jan, Ob Radoljni 1, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 001573979.
gnt-193227
Kmetič Monika, Keleminova ul. 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000886612.
gng-192765
Kolar Bojan, Kresnica 11, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 449592.
m-878
Koren Franc, Veliki kamen
Koprivnica,
osebno
izkaznico,
000759943. gnz-193221

66,
št.

Košak Ron, Pekel 30/c, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001715141. gno-193207
Kotnik Roman, Na gmajni 6, Vitanje,
osebno
izkaznico,
št.
001292101.
gni-192913
Kovač
Tjaša,
Tattenbachova
3,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000880548. gng-192915
Kovačič Rakoto Bernarda, Topniška
58/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001692650. gnf-193166
Krajnc Tatjana, Repišče 9, Zgornji
Leskovec, osebno izkaznico, št. 001563478.
gns-193178
Kralj Brezovec Mojca, Zgornje Pirniče
98, Medvode, osebno izkaznico, št.
001459703. gni-193163
Krček Andrej, Iršičeva ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000328167.
gnl-192660
Krečič Rada, Lackova cesta 71,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000188705.
gnr-193204
Krek Klemen, Levarjeva 38, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001809861.
gny-192797
Kresnik Dejan, Golavabuka 36, Šmartno
pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
001634733. gng-192640
Kruhar Puc Romana, Pavšičeva 2,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001702584.
gnz-192746
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Omahne Jože, Naselje na Šahtu 45,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 001058321.
gnu-192976
Oman Darko, Slovenski trg 1, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001694046.
gng-193215
Osolnik Albin, Kebetova ulica 8,
Kanal, osebno izkaznico, št. 000541543.
gnm-193184
Oven Julka, Ribniška 15A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000186575.
gnj-192937
Papež Robi, Murnova cesta 2, ŠmarjeSAP, osebno izkaznico, št. 000628584.
gns-192778
Paravan Dejan, Sočebranova 4,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001107281.
gnj-193137
Partljič Alien Andrej, Vojkova ulica 4,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001543674.
gnx-192898
Pavletič Matejka, Pavšičevo naselje
12, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001396354. gns-192903
Pavlovič Stanislav, Gradnikova 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000214056.
gnd-192893
Pažon Bernard, Mariborska c. 40,
Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 001837439. m-899
Perko Matic, Kovor, Stagne 22,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001321292.
gnm-192734
Peršelj Kristjan, Cesta OF 8, Cerkno,
osebno
izkaznico,
št.
000842530.
gnt-192902
Peruš Andrejka, Ruška cesta 31,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000855518.
gnk-192986
Petrič Kristina, Puštal 132, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000045917.
gnd-193218
Petrovski Jure, Zajelše 74, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001517779.
gnb-192695
Pilih Simon, Kocbekova cesta 47, 3202
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 000197291.
gnk-193136
Pirnat Tomaž, Pečnik 28, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001415390.
gnp-192606
Pivec Alen, Vrhole pri Slov. Konjicah
64, Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št.
001402122. gnw-193224
Plesec Franc, Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000726298.
gnl-192910
Pletikos Lilijana, Pod gradom 5/a,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000677084. gnb-193020
Podergajs Mojca, Zeče 16/a, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000468850.
gne-192917
Podgornik Ajda, Vrtovin 24, Črniče,
osebno
izkaznico,
št.
001187729.
gnu-192626
Podgornik Simon, Vrtovin 24, Črniče,
osebno
izkaznico,
št.
001187743.
gnt-192627
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Podkrižnik Matevž, Črna vas 90,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000883084.
gnw-192674
Podvinski Branko, Pavlova vas 42,
Pišece, osebno izkaznico, št. 000143867.
gnh-192989
Pogačar Nada, Prapreče 9, Vransko,
osebno
izkaznico,
št.
000618299.
gnk-193186
Polanec Uroš, Čadram 20, Oplotnica,
osebno
izkaznico,
št.
001227845.
gnh-193189
Porenta Alenka, Breg ob Savi 56,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000463584.
gnl-193210
Predikaka Milan, Vukova 3, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000517113. gnn-193133
Prelog Mojmir, Teslova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000194189.
gnu-192801
Prokši Mehmet, Polanškova ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001321651.
gng-192690
Pšeničnik Bojana, Vukovje 42, Jarenina,
osebno
izkaznico,
št.
001734152.
gnw-193199
Rakoto Kovačič Tana, Topniška 58/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001692655.
gnd-193168
Rakoto Kovačič Tara, Topniška 58/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001692653.
gne-193167
Rener Rajko, Bilje 125, Renče, osebno
izkaznico, št. 000010384. gnu-192926
Reščič Friderik, Perovo 5, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000015732.
gnt-192777
Retar Jožef, Petelinjek 60, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000848376.
gno-192657
Ribič Ljudmila, Tolsti vrh 36, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
000642973. gnw-192649
Rogale Kovačevič Jožica, Jurčičeva
cesta II/14, Grosuplje, osebno izkaznico,
št. 001278388. gne-193242
Ropič Gregor, Vukovje 7/d, Pernica,
osebno
izkaznico,
št.
001333864.
gnv-192600
Ropič Klemen, Vukovje 7/d, Pernica,
osebno
izkaznico,
št.
001706402.
gnu-192601
Rotar Drago, Zg. Bitnje 104, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
000802398.
gni-192638
Rožmarič Maja, Ulica D. Jereba 10/a,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001571258. gnp-192731
Rupret Viktor Zmago, Brdnikova 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000394428.
gns-192703
Rusjan Vasja, Vipolže 20D, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 001784816.
gni-193238
Sedej Vekoslava, Ljubeljska 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000067918.
gnz-193121
Selič Janja, Straška Gorca 31, Prevorje,
osebno
izkaznico,
št.
001522990.
gnu-193176

Seliškar Branko, Sinja Gorica 27,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000243154.
gnl-192860
Seliškar Teodora, Sinja Gorica 27,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000491356.
gnm-192859
Sikur Tea, Cesta na Markovec 49,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001800588. gnp-193006
Simeonov Dragan, Celovška cesta 161,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000413112.
gnz-192796
Sobočan Barbara, Medič 12, Kamnica,
osebno
izkaznico,
št.
001263137.
gnr-192729
Sobočan Slavko, Plitvica 12, Apače,
osebno
izkaznico,
št.
000748150.
gnx-192623
Sovič Zdravko, Šentilj pri Turjaku 27,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 001753386.
gnr-192904
Stanojević Siniša, Gorenjska cesta
1, Radovljica, osebno izkaznico, št.
000963891. gnc-192919
Stijepić Mijo, Brodarjeva 29, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000934585.
gnl-193135
Stojanović Žaklina, Kraška ulica 2,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000475327.
gnc-193219
Stupar Peter, Hrenova 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000892163.
gnq-192705
Subotič Sven, Valvasorjeva ulica 14,
Celje, osebno izkaznico, št. 001783325.
gnw-192899
Sušnik Lenart, Frankovo naselje
126, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001097621. gny-193022
Širca Ervin, Pliskovica 56, Dutovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000035430.
gne-192892
Škrjanec
Vanja,
Škrjančeva
11,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000341048.
gnc-192594
Šmic Alen, Moše Pijade 15, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001341797.
gnx-192673
Šmigoc Ljudmila, Dravinjski vrh 57,
Videm pri Ptuju, osebno izkaznico, št.
000741623. gnr-193179
Šmitek Aleksandra Sara, Senično 48,
Križe, osebno izkaznico, št. 000930652.
gnq-193230
Šmuc Ivanka, Voduškova ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000017503.
gnp-193206
Šopinger Terezija, Zgornji Slemen 34,
Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št.
000057054. gne-193192
Špilak Franc, Panonska 7D, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
001535356.
gnn-193008
Štojs Apolonija, Slamnikarska 8,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000939304.
gnk-193311
Štuhec Miroslav, Ob Ribniku 12,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000183230.
gnw-192999

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Šulc Leopold, Riharjeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000333193.
gnm-193034
Šulc Ljubica, Puhova ulica 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000334664.
gno-193032
Šumrada Nada, Župančičeva 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000107131.
gnl-192685
Šuštar Marta, Grgar 165C, Grgar,
osebno
izkaznico,
št.
000794647.
gnp-192906
Šuštar Rafael, Sneberska cesta 142,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000037701. gnl-192710
Švigelj Marija Alenka, Dunajska 105,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000159935.
gnn-192683
Tajhman Milan, Zgornje Partinje
15, Jurovski Dol, osebno izkaznico, št.
000109243. gnp-193231
Tavzes Cvetko, Škapinova ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 001195815.
gnv-192650
Tomaž Ana, Gortina 44/b, Muta, osebno
izkaznico, št. 001347783. gng-192590
Tomažin Rok, Golo 135, Ig, osebno
izkaznico, št. 001831341. gne-192792
Trošt Anita, Orehovica 41, Podnanos,
osebno
izkaznico,
št.
000710386.
gny-192622
Trstenjak Zadravec Blanka, Loperšice
28, Ormož, osebno izkaznico, št.
001880111. gnm-192759
Tršinar Rudolf, Baragov trg 1, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000292916.
gne-193217
Tuljak Darina, Šentjane 37/A, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št.
000156174. gnq-193030
Tunjić Igor, Pod taborom 7, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001558266.
gnu-192901
Turk Ludvik, Kekčeva 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000904065.
gne-192692
Tušar Brigita, Podreča 62, Mavčiče,
osebno
izkaznico,
št.
001095282.
gnh-193214
Uhlir Zdenka, Pot na Hrašče 29G,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001063897.
gnw-193174
Vahen Jožef, Rakeževa ulica 8,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
001630256. gnt-192677
Valenko Damjan, Zagrebška cesta 110,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001160362.
gnm-192934
Varmuž Jaka, Jadranska cesta 61B,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
001116673. gni-192888
Veldin Ana, Zagrebška cesta 50B,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001045035.
gns-192653
Verblač Jožef, Kersnikova 17, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000446056.
gnr-192779
Vičič Vojko, Kidričeva 28C, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000795896.
gnu-192751

Št.

Vidic Urša, Zapuže 13, Begunje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001658606. gnp-192756
Visković Marjan, Vodovodna 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001223432.
gnh-192664
Vižintin Peressutti Erika, Miren 115,
Miren, osebno izkaznico, št. 001807296.
gnz-192646
Vode Franc, Vinje 32, Dol pri Ljubljani,
osebno
izkaznico,
št.
000195247.
gnl-193185
Vodeb Rok, Gorica pri Slivnici 19,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
000033680. gnn-192733
Vovk Anja, Ponikva pri Žalcu 16,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001645211.
gnc-192669
Vujičić Ljubomir, Pekre, Ipavčeva
ulica 14, Maribor, osebno izkaznico, št.
001238608. gnz-193196
Weisseisen Marica, Burnikova 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000222541.
gnk-192786
Zagorc Klemen, Jama 13, Mavčiče,
osebno
izkaznico,
št.
000553509.
gnu-192651
Zalar Milka, Cesta na Brinovec 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000094290.
gny-193172
Zavrl Peter, Jama 51, Mavčiče, osebno
izkaznico, št. 000260010. gnw-192699

Vozniška dovoljenja
Ajdč Damjan, Vihre 18, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 34154, izdala UE Novo mesto.
gnd-192693
Akulinushkin Sergey, Cesta v zgornji log
91, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1943418, reg. št.
228650, izdala UE Ljubljana. gnr-192658
Ambrožič Tadej, Žibrše 28, Logatec,
vozniško dovoljenje, reg. št. 8220, izdala
UE Logatec. gnf-193241
Antončič Jurij, Za gasilskim domom 2A,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1325665, reg. št. 21347, izdala UE
Grosuplje. gnp-193160
Anzeljc Uroš, Glina 5, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
2160356, reg. št. 8724, izdala UE Cerknica.
gnx-192973
Anžlovar Anton, Veliki Gaber 112, Veliki
Gaber, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1732377, reg. št. 13315, izdala UE
Trebnje. gnm-192784
Bakač Rebolj, Zgornje Pirniče 11/k,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1459526, reg. št. 240219, izdala UE
Ljubljana. gnc-193319
Balon Milan, Smoletova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1964650, reg. št. 32242,
izdala UE Ljubljana. gni-193313
Bandelj Simon, Knupleževa ul. 10,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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Zebec Borut, Ciril Metodov dvor 11,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001804387.
gni-192613
Zelko Simon, Ul. osvobodilne fronte
4, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
001715786. gny-193147
Zgonik Viktor, Vojščica 58, Kostanjevica
na Krasu, osebno izkaznico, št. 000638971.
gnx-192923
Zupančič Maver Klementina, Jakhova
cesta 1, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
001727369. gnd-193243
Zupančič Slavica, Cesta 4. julija 67,
Krško, osebno izkaznico, št. 001187575.
gnr-192979
Žafran Bojan, Dalmatinova ulica 2,
Krško, osebno izkaznico, št. 000151963.
gnd-192918
Žerjav Neja, Zalarjeva cesta 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001237523.
gnw-192849
Žibret Jedert, Škoﬂekova ulica 11, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 695377. gnk-193290
Žigo Igor, Ulica Mikloša Kuzmiča
7/a, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001317935. gnu-193226
Žlegel Matej, Škvarčeva ulica 17,
Celje, osebno izkaznico, št. 000936244.
gnx-193023
Žnidar Koprivnik Jan, Na zelenici 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 001711171.
gnz-192671

št. S 2026015, reg. št. 10749, izdala UE
Ruše. m-900
Bastl Sara, Podsmrečje 14, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11355, izdala UE Mozirje. gnw-193299
Behin Natalija, Vukovje 65, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1935991, reg. št. 116942. gnm-192884
Beltram Tina, Trubarjeva 7, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2188119, reg. št. 39977, izdala UE Nova
Gorica. gnk-192586
Benčina Jože, Hudenje 10, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, št. S 1656791, reg. št. 36079.
gng-193265
Benič Sonja, Vena Pilona 5, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
46251, reg. št. 40195. gnh-192714
Besednjak Zvonko, Merljaki 18, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1753785, reg. št. 30661, izdala UE Nova
Gorica. gnm-192809
Bešić Melija, Titova 75, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1624603,
izdala UE Jesenice. gnp-192581
Beširević Vahid, Brilejeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2034511, reg. št.
153494, izdala UE Ljubljana. gnd-192768
Bezgovšek Slavko, Glinsko 4, 3202
Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1436851, reg. št. 47689. gnt-193027
Bezjak David, Žigoni 69, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S2170924, reg. št.
39848. gnn-192583
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Biber Milena, Gradišnikova 8, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHf, reg. št. 6039, izdala UE Vrhnika.
gnl-192610
Blažič Miroslav, Ulica talcev 45, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S205319
– vozi z očali ali lečami, reg. št. 30209,
izdala UE Novo mesto. gnu-193251
Bobnarič Rok, Krčevina pri Vurbergu
150D, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h GH, št. S1983185, izdala UE Ptuj.
gno-192582
Borić Branislav, Brodarjev trg 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1761426, reg. št.
173694, izdala UE Ljubljana. gno-192857
Bošković Suzana, Planina 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1259166, reg. št. 50000, izdala UE Kranj.
gni-193038
Božičnik Igor, Bergantova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1286744, reg. št. 144979. gnh-192889
Branilovič Barbara, Lovska 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1513301, reg. št. 120475. gnw-192724
Butkovič Bernard, Ulica Anke Salmič 6,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 19612. gns-192678
Cipranić Sead, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/H BCEFGH, št. S 1791721, reg. št.
122988, izdala UE Ljubljana. gnz-192871
Cukijati, Grčna 13, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1804386, reg. št. 45876, izdala UE Nova
Gorica. gni-192963
Cvenkel Stanko, Ljubno 116A, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S868320, reg. št. 11480. gnh-192814
Cvijanović Dragan, Klavže 25, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 1914007,
izdala UE Tolmin. gng-192965
Čehić Jasmin, Partizanska cesta 46,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1009328, reg. št. 23573, izdala
UE Škofja Loka. gnk-193036
Črv Matjaž, Breg 122, Žirovnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1128623, izdala
UE Jesenice. gnf-192966
Čuk Bernard, Čepinci 91, Petrovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 28864.
gnc-192819
Ćomić Indira, Cesta maršala Tita
5, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2039432, izdala UE Jesenice.
gnc-192969
Dolenc Marinka, Cesta zmage 92,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHC, št. S 2047246, reg. št.
88196. gnl-193010
Dolinšek Ajda, Glagoljaška 1A, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 53219, reg. št. 47214. gnz-192596
Đorđievski Denis, Sp. Sveča 6A,
Majšperk, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1666104, izdala UE Ptuj. gnd-192593
Edhemović
Inda,
Bolnička
28,
Sarajevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1595789, reg. št. 240805, izdala UE
Ljubljana. gnx-193048
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Erber Dragica, Društvena ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S185324, reg. št. 18039. gny-192947
Fevžer Danijela, Mlače 36A, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S853036, reg. št. 4856, izdala UE
Slovenska Konjice. gnj-192687
Filipič Sanja, Dvori 17, Pobegi, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001393981, reg.
št. 45861. gnq-192580
Gale Anton, CKŽ 102, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 6101.
gng-193140
Gantar Lucija, Godovič 177, Godovič,
vozniško dovoljenje, št. S 303205, reg. št.
6147. gnt-192977
Gašparim Tadej, Neblo 1H, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1279920, reg. št. 42591, izdala UE Nova
Gorica. gnl-192810
Gerečnik Barbara, Hotinja vas, Račka
cesta 30, Orehova vas, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1569703, reg. št. 113358.
gnh-192589
Germič Ljubo, Kolodvorska ulica 29A,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001956248, reg. št. 515, izdala UE Ruše.
m-890
Glogovšek Primož, Svetinova 22,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1788528, izdala UE Jesenice.
gnk-193086
Godina Danilo, Ilirska 33, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
74, izdala UE Izola. gnm-192959
Golobič Franci, Prušnikova ulica 13,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 2085723, reg. št. 65852,
izdala UE Ljubljana. gnv-192925
Goršek Urška, Kasaze 11, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1831091, izdala UE Žalec. gnt-192877
Grager Renata, Vešeniška cesta 6,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S975751. gnz-192675
Gramc Alenka, Fram 213, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1560323, reg. št.
121405, izdala UE Maribor. gnh-193114
Grasch Ljubo, Grintovška ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1344893, reg. št. 11354, izdala UE
Cerknica. gnj-193037
Grgič Marko, Sallaumines 10, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, reg. št. 14486, izdala UE Trbovlje.
gnf-193266
Gros Samo, Ljubljanska cesta 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
188856, reg. št. 40244, izdala UE Kranj.
gnq-193280
Habula Antun, Ig 80, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1341143, reg. št.
20431, izdala UE Ljubljana. gnc-193144
Hauptman Žejko, Cesta zmage 45,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S1541964, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnn-192866
Hauser Vilina Bogumila, Partizanska pot
10, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 15558. gnm-192584
Herman Dušanka, Gornji trg 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 2139723, reg. št. 271287, izdala UE
Ljubljana. gnc-192944
Hictaler Boris, Armeško 15, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16860. gnb-192895
Hladnik Darinka, Smokuč 1/b, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
460833, izdala UE Jesenice. gny-192972
Hladnik
Darinka,
Smokič
1B,
Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S460833, izdala UE Jesenice.
gnw-192974
Hočevar Suzana, Ulica Slavka Gruma
82, Novo mesto, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 20088, izdala UE Novo
mesto. gne-192967
Hodzić Indira, Ulica I. tankovske brigade
3, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 14006, izdala UE Sežana.
gni-192713
Horvat Jožef, Mucharjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1822390, reg. št. 44221.
gnw-192874
Horvat Milena, Bela ulica 28, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. S175001,
reg. št. 29835. gnb-193270
Hribar Marjan, Radohova vas 4,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1160916, reg. št. 19766, izdala UE
Grosuplje. gne-192842
Jačimović Mile, Podvrh 11, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1211239, izdala UE Žalec. gnl-193285
Jaklič Cvetka, Ulica Franja Malgaja
3, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGJ, št. S 1495885, izdala UE
Šentjur pri Celju. gne-193142
Jakopina Ignac, Suhi vrh 28, Fokovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 40748.
gnp-192706
Jakovljević Drago, Polanškova ulica
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S2026547, reg. št.
167608, izdala UE Ljubljana. gnl-193110
Janželj Uroš, Vrzdenec 17, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1491558, reg. št. 212061. gnh-192614
Jeglič Luka, Filipičeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1864805, reg. št. 193954, izdala UE
Ljubljana. gnn-193158
Jenko Matjaž, Šetinova 3, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHF, št. S 1778027, reg. št. 124094, izdala
UE Ljubljana. gnx-192748
Jesenko Metka, Lavrovec 16/a, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
5370, izdala UE Logatec. gno-192907
Jordan Jože, Pečinska ulica 22C,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S228432, reg. št. 23966, izdala UE
Ljubljana. gnc-192869
Jugović Bogdan, Vodnikova cesta
64c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. S 1868400, reg. št. 849109,
izdala UE Ljubljana. gnj-192837
Jurjevič Ana, Martina Krpana ulica
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1945529, reg. št.
265051, izdala UE Ljubljana. gni-192788
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Kajzer Bernarda, Falska cesta 96,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1981857, reg. št. 7159, izdala UE Ruše.
m-882
Kališnik Tadej, Godič 84, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1538178, reg. št. 23395, izdala UE
Kamnik. gni-192688
Kavčič Nataša, Kamna Gorica 74,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1811480, reg. št. 14456.
gno-192957
Kik Miroslav, Cesta IX. korpusa 54A,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1721637, reg. št. 36398, izdala UE Nova
Gorica. gnj-192812
Klemenc David, Kvedrova 12, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1500848, reg. št. 46943. gnl-193260
Klofutar Jakob, Ulica Juleta Gabrovška
19, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1568182, reg. št. 39316, izdala UE
Kranj. gnt-193252
Koch Iztok, Klemenova ulica 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2032014, reg. št. 87594, izdala UE
Ljubljana. gnw-193249
Koklič Darja, Velika Lahinja 19, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12961, izdala UE Črnomelj. gno-193132
Kolarev Zlatko, Pot k ribniku 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1989547, reg. št. 131241, izdala UE
Ljubljana. gno-193257
Kolbezen Marijan, Grajska cesta
38, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 370, izdala UE Črnomelj.
gnh-193014
Korać Nusret, Ravne 9, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1635006,
reg. št. 1557, izdala UE Tržič. gno-192636
Koren Aleksander, Tinjska gora 75,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S001376056, reg. št. 11955,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-903
Koren Aleksander, Tinjska gora 75,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1376056, reg. št. 11955, izdala
UE Slovenska Bistrica. m-903
Koren Branko, Nova ulica 11, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277655, reg. št. 82125. gnx-192773
Koritnik Gorazd, Na kresu 11, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 31763, izdala UE Škofja Loka.
gnx-193123
Korpar Izidor, Močnikova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2094419, reg. št.
267822, izdala UE Ljubljana. gng-193040
Kosec Jana, Ul. 4. oktobra 38, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1932854, reg. št.
42846, izdala UE Kranj. gns-193103
Koselj Tatjana, Smrtnikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1097310, reg. št. 146591, izdala UE
Ljubljana. gnf-193016
Košir Andrej, Dovje 46, Mojstrana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S1175370, izdala UE Jesenice.
gnd-192968

Št.

Kovačič Ivanka, Dol. vas 15, Selca,
vozniško dovoljenje, št. S1259802.
gnp-192981
Kovačič Slavko, Mali Slatnik 33, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 37426, izdala UE Novo mesto.
gnx-192823
Kovaleva Olga, Ulica Petra Podleska
6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1238896, reg. št. 111759, izdala UE
Maribor. gni-192838
Krajnc Blaž, Rabelčja vas 21, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1518772, izdala UE Ptuj. gnp-193106
Kralj Aleš, Levstikova 8, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1652704, izdala UE Litija. gnn-193183
Kramberger Robert, Mencingerjeva
38, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 871194, reg. št. 102076.
gni-192742
Krejić Dragan, Jakčeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1593241, reg. št. 253903, izdala UE
Ljubljana. gns-193253
Krošelj Branko, Sromlje 3, Sromlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1004010, reg. št. 706, izdala UE Brežice.
gnf-193091
Kumar Peter, Ulica Hermana Potočnika
23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S1381454, reg. št. 17983, izdala
UE Ravna na Koroškem. gnf-192841
Kunej Darja, Trebče 1, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12944, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-192988
Kužnik Dino, Ljubljanska cesta 23,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2069925, reg. št. 13134, izdala UE
Kočevje. gnf-193141
Lalić Pero, Cesta 1. maja 67, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1307448, reg. št. 50827, izdala UE Kranj.
gnu-193001
Lavrenčič Simon, Borjana 30, Breginj,
vozniško dovoljenje, št. S 1754993, izdala
UE Tolmin. gni-193263
Lavrič Aleš, Zoisova ulica 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A 50 km/h BGH,
št. S 1997749, reg. št. 34186, izdala UE
Kranj. gnj-192987
Lavrič Miroslava, Poklukarjeva ulica
23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 45743, reg. št. 4321, izdala UE
Ljubljana. gnr-192854
Likar Maja, Sojerjeva ulica 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1455657, reg. št. 224944, izdala UE
Ljubljana. gno-192707
Lončar Tomaž, Balos 7, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1634957, reg.
št. 9407, izdala UE Tržič. gno-193282
Lukić Goran, Klavčičeva ulica 11,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1509489, reg. št. 23187, izdala UE
Kamnik. gnt-192852
Lukić Vesna, Stantetova 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291411, reg. št. 115245. gnv-193125
Maher Matej, Ulica pod gradom 20,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
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ABGH, reg. št. 10847, izdala UE Radlje ob
Dravi. gni-193288
Malerič Monika, Vrhovčeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGh, št. S 2096250, reg. št.
268702, izdala UE Ljubljana. gns-193153
Mali Tadej, Trinkova ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2242,
reg. št. 180709, izdala UE Ljubljana.
gns-192878
Malnarič Bert, Prešernova ulica 16,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1474442, reg. št. 5919, izdala UE
Metlika. gnl-193085
Markovič Matej, Štefan 16, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1478673,
reg. št. 12572, izdala UE Trebnje.
gng-192740
Meglič Peter, Gogalova ulica 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1721067, reg. št. 9295, izdala UE Kranj.
gnn-192958
Mencigar Mirjana, Korovci 13, Cankova,
vozniško dovoljenje, reg. št. 34722.
gnd-193268
Mernik Vlado, Moša Pijade 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
165876, reg. št. 95014, izdala UE Maribor.
gni-193013
Mešnjak Milan, Podgora 1E, Kotlje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 63/2005. gnj-192712
Mežnar Branko, Deteljica 15, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S000739995, reg. št. 3063, izdala UE Tržič.
gnv-193300
Mijatovič Miha, Sr. Bitnje 48, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1468920, reg. št. 48614, izdala UE Kranj.
gns-193303
Mirič Maja, Ulica bratov Židan 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHž, št. S 2026589, reg. št.
197303, izdala UE Ljubljana. gnp-192856
Mirt Iztok, Kamenško 11, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, št. S 1902878, reg.
št. 7853. gnh-193289
Mitrović Goran, Avšečeva ulica 22B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S2136100, reg. št.
254823, izdala UE Ljubljana. gnd-193247
Mrkonjić Borislav, Cesta v Pečale 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2092844, reg. št.
177452, izdala UE Ljubljana. gnx-193098
Nemec Zoran, Černigojeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1919359, reg. št. 40261,
izdala UE Ljubljana. gno-192607
Ocepek Gašper, Grbinska cesta 31,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2175389, izdala UE Litija. gnd-192943
Osmani Mevlude, Klavčičeva ulica 7,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1974259, reg. št. 25923, izdala UE
Kamnik. gnn-193308
Osredkar Branka, Cesta Zmage 45,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1467697, izdala UE Zagorje ob
Savi. gne-192867
Ovskič Enes, Ribčev laz 30, Bohinjsko
Jezero, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1374941, reg. št. 27564. gni-193267
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Pažon Bernard, Mariborska c. 40, Šentilj
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 667994, reg. št. 5511, izdala
UE Pesnica. m-898
Petrič Kristina, Puštal 132, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18137, izdala UE Škofja Loka.
gns-193003
Petrovič Milanka, Zagradišče 1,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1328095, reg. št. 227789.
gni-193138
Petrovski Jure, Zajelše 74, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1342831, reg. št. 230625. gnc-192694
Pilih Simon, Kocbekova cesta 47, 3202
Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1957072, reg. št. 52174.
gnj-192637
Pintarič Branko, Rozmanova 40,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 52113, reg. št. 16194.
gnm-193259
Pisek Melita, Kajuhova 2, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S211014,
reg. št. 23980. gnb-192595
Plesec Franc, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 1564998, reg. št. 36373, izdala UE
Ljubljana. gnk-192911
Podergajs Mojca, Zeče 16/a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 450976. gnf-192916
Predikaka Milan, Vukova 3, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 497391, reg. št. 22570,
izdala UE Maribor. gnm-193134
Prelog Mojmir, Teslova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1870119, reg. št. 38399, izdala UE
Ljubljana. gnv-192800
Prevodnik Marjan, V Kladeh 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1963890, reg. št.
198768, izdala UE Ljubljana. gny-192872
Radičević Branko, Runkova ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1993091, reg. št.
146104, izdala UE Ljubljana. gnd-192843
Ramšak Dani, Sr. Dolič 51, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 17143. gnf-192816
Rataj Nejc, Kajuhova ulica 3/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h GH, št.
S 2053201, reg. št. 128184. gnw-192774
Rauh Stanko, Tlake 6, ŠmarjeSAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1361645, reg. št. 9714, izdala UE
Grosuplje. gnb-192845
Rev Dušan, Kozana 41, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1836804, reg. št. 11114, izdala UE Nova
Gorica. gnv-192825
Rituper Sanda, Kolodvorska 7, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1348428, reg. št. 26858. gni-193088
Roštohar Karol, Cesta na Dobravo
22, Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S
1600394, reg. št. 13259. gnf-192641
Rozman Roki, Dovže 33, Mislinja,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 29/2005. gng-192815
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Rupp Sebastjan, Goriška cesta 57,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1114290, reg. št. 25351, izdala UE
Velenje. gnk-193286
Sahornik Henrik, Ciringa 24, Zgornja
Kungota,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCFHG, št. S 1539207, reg. št. 13718,
izdala UE Pesnica. m-881
Sannino Salvatore, Valvasorjeva 23,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 67694, reg. št. 50355.
gnn-193258
Saveljić Svetozar, Lužiško srbska ulica
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212408, reg. št. 221035, izdala UE
Ljubljana. gns-192853
Savić Aljonka, Zvezda 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1233996, reg. št. 223302, izdala UE
Ljubljana. gnv-192850
Sekavčnik Branivoj, Runkova 42,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1808537, reg.
št. 12486, izdala UE Slovenj Gradec.
gnk-192936
Seliškar Branko, Sinja Gorica 27,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do 350
ccm BGH, reg. št. 9361, izdala UE Vrhnika.
gnh-192864
Sikuk Tea, Cesta na Markovec 49,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1676129, reg. št. 40666.
gnh-192964
Silič Herman, Čepovan 47, Čepovan,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S001754085, reg. št. 14996, izdala UE
Nova Gorica. gne-193117
Simeonov Dragan, Celovška cesta
161, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1790908, reg. št.
259524. gnb-192795
Smrdel Marjan, Klenik 45, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 3118, izdala UE Postojna. gnx-192598
Snoj Marjeta, Slape 68, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1594524, reg. št. 75539, izdala UE
Ljubljana. gnu-192851
Sterle Slavko, Kanižarica 52, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
8690, izdala UE Črnomelj. gng-193015
Stević Robert, Prečna ulica 8, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1683673, reg. št. 16358, izdala
UE Postojna. gnv-193250
Stibilj Uroš, Brje 52, Dobravlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1280241, reg. št.
15832, izdala UE Ajdovščina. gnd-193293
Stojanović Zoran, Begunjska cesta 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2038329, reg. št. 30568, izdala UE Kranj.
gnh-193089
Strašnik
Pija,
Cebejeva
ulica
3/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S
001598786. gnj-193087
Stražar Primož, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2083951, reg. št.
268296, izdala UE Ljubljana. gni-193113
Šalehar Marijana, Breza 18, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000437046,
izdala
UE
Trebnje.
gnw-192599

Šarotar Anton, Cvetna ulica 7, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 07641.
gns-192578
Šelhaus Edvard, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2027893, reg. št. 69394,
izdala UE Ljubljana. gnv-193154
Šimenc Špela, Češnjevek 10, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1224231 – duplikat, reg. št.
488681. gny-192822
Šimunić Sanja, Ulica Vide Janežičeve
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1104292, reg. št. 213378, izdala
UE Ljubljana. gnf-192791
Škafar Simona, Rjava cesta 2/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1800198, reg. št. 219534, izdala UE
Ljubljana. gnt-192702
Škrjanec
Vanja,
Škrjančevo
11,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001245347, reg. št. 33317, izdala UE
Domžale. gnj-192737
Špan Matjaž, Topniška ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1596891, reg. št. 254695, izdala UE
Ljubljana. gnf-192941
Špes Janez, Jurišna vas 18, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1689556, reg. št. 11083,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-897
Štampar Gregor, Šušmeljeva 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1512990, reg. št. 120261, izdala UE
Maribor. gnr-192633
Šubernik Andrej, Kidričevo naselje 3,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 10792, izdala UE Gornja Radgona.
gnz-193271
Šulc Leopold, Riharjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50 km/h, B,G,H, št. 1613120, reg. št. 5619,
izdala UE LJubljana. gnn-193033
Šulc Ljubica, Puhova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50 km/H,
B,G,H, št. S 1964099, reg. št. 60084, izdala
UE Ljubljana. gnp-193031
Šuštar Franc, Bukovica pri Vodicah 3/a,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1866619, reg. št. 144829, izdala UE
Ljubljana. gnb-192995
Tajhman Milan, Zgornje Partinje 15,
Jurovski Dol, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 001848169, izdala
UE Lenart. gnb-192970
Tavčer Marija, Trebče 32, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4991, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnd-192818
Terčič Danijela, Jazbina 7, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 11985, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnr-192604
Tetičkovič Darko, Ig 445, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1798486D, reg. št. 234053, izdala UE
Ljubljana. gnd-193143
Tilinger
Stanislav,
Cesta
talcev
41, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, reg. št. 4315. gnh-192764
Tkalec Sanja, Rakitnica 68/a, Dolenja
vas, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 64/2005. gnf-192991
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Todovoć Mladen, Sonćna pot 8/a,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1709636, reg. št. 257670, izdala UE
Ljubljana. gnp-193256
Toman Tina, Dragatuš 12/b, Dragatuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12177, izdala UE Črnomelj. gne-192767
Tomažin Lidija, Zrkovska 105/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1665529, reg. št. 95780, izdala UE
Maribor. gnh-192639
Tomše Stojan, Sela 74, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16416. gnz-192921
Trpin Davorin, Polana 22, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1765510, reg. št. 124178, izdala UE
Maribor. gnw-193024
Tršinar Nataša, Grmovlje 34, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1548361, reg. št. 41867, izdala UE Novo
mesto. gnn-192962
Turk Anica, Stopiče 28A, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 38070, izdala UE Novo mesto.
gnz-192821
Ugrinović Ana, Cesta na Laze 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1793166, reg. št.
213753, izdala UE Ljubljana. gnr-193254
Uršič Vid, Košiše 21, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S002037955, reg. št. 26275. gnb-192870
Velkavrh Andrej, Šolska ulica 12,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 1943470,
reg. št. 54066, izdala UE Ljubljana.
gnf-192691
Verč Nada, Šmarje pri Sežani 55,
Sežana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH, reg. št. 9341, izdala UE Sežana.
gnh-193264
Vičič Vojko, Kidričeva 28C, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1835195, reg. št. 31240, izdala UE Nova
Gorica. gnn-192587
Vidmar Peter, Zalog 93, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1514951, reg. št. 54555, izdala
UE Kranj. gnc-193119
Vinčič Matjaž, Železnikova ulica 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1379595, reg. št. 99905, izdala UE
Maribor. gnk-193011
Volčanšek Matjaž, Ferkova ulica 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S1513179, reg. št. 103004, izdala UE
Maribor. gnz-192846
Vrabl Sebastijan, Konjiška cesta 9,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S002104720, reg. št. 24022, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnu-193301
Zadravec Andrej, Melinci 66, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 00860.
gnk-192961
Zemljarič Ivan, Spuhlja 93/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1390516, izdala UE Ptuj. gnz-192971
Zgajnar Uroš, Dominkuševa 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1408401, reg. št. 117643. gno-192882

Št.

Zilić Admir, Kvedrova cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2134124, reg. št. 207422, izdala UE
Ljubljana. gnh-193314
Zupanc Marija, Zoisova 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1115724, reg. št. 46982, izdala UE Kranj.
gnd-192597
Žajdela Blaž, Pot na Fužine 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. s 1566186, reg. št. 252235, izdala UE
Ljubljana. gnv-192700
Žgajner Rakar Nataša, Palmejeva ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1211918, reg. št. 175892, izdala
UE Ljubljana. gnq-193159
Žigo Igor, Ulica Mikloša Kuzmiča 7A,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 39981. gnl-192960
Žnidaršič Robert, Podpeč 9/a, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1993611, reg. št. 266691, izdala UE
Ljubljana. gng-193065

Zavarovalne police
Belovič Boštjan, Župančičeva 9, Kranj,
zavarovalno polico, št. 782822, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnl-193035
Brudar Ivan, Vinja vas 21, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 265374.
gnk-193090
Černič Katarina, Križevska vas 18,
Metlika, zavarovalno polico, št. 266305,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnx-192573
Dani Draga, Kogojeva ulica 1, Brežice,
zavarovalno polico, št. 1016185, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb-192720
Emeršič Cvetka, Sadjarska ulica 13,
Lenart v Slov.goricah, zavarovalno polico,
št. 00101857361, izdala zavarovalnica
Slovenica. m-902
Erkič
Milenko,
Piršenbreg
9,
Globoko, zavarovalno polico, št. 281514.
gnd-193093
Giray d.o.o., Pod Gradom 19B, Limbuš,
zavarovalno polico, št. AO 00101846700
in zelene karte št. 0608265, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnu-192826
Goleš Janko, ulica Marjana Kozine
4, Novo mesto, zavarovalno polico, št.
A0-00101739055, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnx-193273
Golobič Anton, Butorajska cesta 8,
Črnomelj, zavarovalno polico, št. AO
102616, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnp-192956
Grašič
Marjan,
Hočko
Pohorje
26, Pohorje, zavarovalno polico, št.
00101846523,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. m-880
Grašič Marjan, Hočko Pohorje 26,
Pohorje, zavarovalno polico, št. 1281142,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-880
Jovič Suzana, Vrečkova 5, Kranj,
zavarovalno polico, št. 321114, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnz-192571
Jurglič Cveta, Puščava 29, Mokronog,
zavarovalno polico, št. AO 00101739813,
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izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnq-192830
Juvan Sašo, Glavni trg 5, Maribor,
zavarovalno polico, št. 328948, izdala
zavarovalnica Tilia. m-879
Karapadža Jovo, Sp. Volčina 27A,
Voličina, zavarovalno polico, št. AO 831299,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-907
Kaušek Dejan, Kočevarjeva ulica 14,
Novo mesto, zavarovalno polico, št. 301138
in zelene karte št. 662422. gnr-192829
Kavšek Božo, Kidričeva 5, Trebnje,
zavarovalno polico, št. 918998, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt-192602
Klanovšek Urška, Ul. Josipa Priola 15,
Maribor, zavarovalno polico, št. 320085,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m-906
Kočevar Ivanka, Gradac 33, Gradac,
zavarovalno polico, št. 347213, izdala
zavarovalnica Tilia. gnz-193096
Kostrevc
Ivan,
Sp.Pohanca
25,
Artiče, zavarovalno polico, št. 329303.
gnl-192835
Kuzem Ivan, Gor. Radulje 11, Škocjan,
zavarovalno polico, št. 1031918, izdala
zavarovalnica Tilia. gnq-192630
Levačič Slavica, Ljubljanska 88/b,
Maribor, zavarovalno polico, št. 40 244930,
izdala zavarovalnica Tilia. m-886
Malerič Matej, Vojka vas 18, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 1025845, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnn-192833
Miklič Bojan, Pod Gozdom 5, Mirna,
zavarovalno polico, št. 264962, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnu-192951
Mlekarna Celeia mlekarstvo in sirarstvo,
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, preklicuje zavarovalne police življenjskega zavarovanja, zavarovalnica: Slovenica d.d.
Ljubljana, zavarovalec: Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, številka
police: 41801000101. – Ob-19467/05
Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
preklicuje zavarovalne police življenjskega
zavarovanja, zavarovalnica: Slovenica d.d.,
Ljubljana; zavarovalec: Mlekarna Celeia,
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče; številka
police: 40301004628. – Ob-19843/05
Neuwirt Gabrijela, Jablance 34, Spodnji
Duplek, zavarovalno polico, št. 282082,
izdala zavarovalnica Tilia. m-874
Radončič Denis, Zlato pole 2B, Kranj,
zavarovalno polico, št. AO 817824, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnu-192726
Randelovič Višnja, Gasilska 10, Kranj,
zavarovalno polico, št. 224928, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnv-192950
Saje Anton, Ločka 27, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. AO 301003, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnr-192954
Simonič Žiga, Vrtna ulica 9, Rakek,
zavarovalno polico, št. 244133, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gno-192682
Šinko Samo, Krška vas 111, Krška
vas, zavarovalno polico, št. 258191.
gnq-192955
Škof Petra, Jerebova 10, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 0346945, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt-192952
Šmigoc Anton, Trg Svobode 1,
Slovenj Gradec, zavarovalno polico,
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št. 4140130720, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnb-192949
Šuc Gregor, Ulica Marije Drakslerjeve
21, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40
309135, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnr-193104
Šuštarič Jože, Pribinci 3, Adlešiči,
zavarovalno polico, št. 260583, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnx-192723
Tomažič Dejan, Masarykova 43,
Maribor, zavarovalno polico, št. 330799,
izdala zavarovalnica Tilia. m-895
Trifkovič Bojan, Kidričeva 27, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. AO 01260462, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnm-192834
Vujinović Mitar, Mlaška cesta 8A, Kranj,
zavarovalno polico, št. 1031095, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gng-192840

Spričevala
Avguštin Silva, Godešič 152, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj,
izdano na ime Benčič silva. gno-192807
Babić Dajana, Cesta na Loko 15, Tržič,
spričevalo 1. in 2. letnika SRednje poklicne
in strokovne šole v Ljubljani – smer
konfekcijski modelar, izdano leta 2004 in
2005. gnh-192789
Batič Nana, Vrtojbenska 20, Šempeter
pri Gorici, spričevalo SETŠ smer
poslovanje-poslovni tajnik, izdano leta
2003. gns-193278
Bubulj Danijel, Župančičeva 33, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
v Kranju, izdano leta 2004. gnd-193018
Cigler Martina, Dobrava 34, Dravograd,
indeks, št. 51023710. gnk-192886
Crnič Tamara, Ulica IX. korpusa 13,
Izola – Isola, maturitetno spričevalo
Gimnazije A. Sema Piran, izdano leta 2003.
gnv-193275
Debeljak Ivica, Reteče, Gorenja vas
59, Škofja Loka, spričevalo o zaključnem
izpitu Gostinske šole Novo mesto, izdano
leta 1980, izdano na ime Liberšar Ivica.
gnd-193097
Detiček Petra, Novake 42, Poljčane,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 1995 in 1996.
m-876
Domanjko Aleš, Andrenci 1, Cerkvenjak,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2005. m-905
Fugina Janez, Učakovci 3A, Vinica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tekstilne usmeritve Metlika, izdano leta
1994. gnt-192827
Gailhofer Aleksander, Nova cesta 9, Ptuj,
indeks, št. 29015322, izdala Tehniška fakulteta
Maribor – smer gradbeništvo. m-877
Golob Pavel, Levstikova ulica 7,
Ljubljana, diplomo FNT, Univerze v
Ljubljani, izdana leta 1984. gnv-192804
Gombar Marijan, Tržaška 88, Logatec,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc
v Ljubljani. gng-192940

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Gombar Marijan, Tržaška 88, Logatec,
indeks, izdal Srednješolski center za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani.
gnh-192939
Grobovšek Aleš, Ponikva 44, Ponikva,
indeks, št. 2430/2, Center srednjih šol
Velenje. gnb-192799
Hanželič Miroslav, Hardek 22A, Ormož,
spričevalo od 1. – 4. razreda Tehniške
šole za elektrotehniško stroko v Ljubljani,
odsek šibki tok, izdano leta 1956-1961.
gnm-193009
Hanželič Simon, Vodranci 41, Kog,
spričevalo o končani OŠ Miklavž pri
Ormožu. gnj-193012
Iličič Igor, Lojzeta Hrovata 9, Kranj,
spričevalo 4. letnika Srednje elektro šole
Kranj. gnu-193276
Jakopič Ludvik, Sedraž 31, Laško,
zaključno spričevalo Gostinske šole
Celje,šolsko leto 1973/74. m-901
Jančar Luka, Bresterniška ul. 32,
Bresternica, spričevalo 2. letnika Srednje
glasbene in baletne šole Maribor, izdano
leta 2004. m-887
Kastrevc Jana, Šegova ulica 6,
Novo mesto, maturitetno spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1998.
gny-192697
Kastrevc Jana, Šegova ulica 68, Novo
mesto, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Novo mestom, izdano leta 1998.
gns-193082
Košuta Dejan, Ozeljan 11, Šempas,
spričevalo 2. letnika Poklicne kmetijsko,
živilske šole Šempeter, izdano leta 2004.
gnt-193127
Kovač Melita, Šalek 33, Velenje, indeks,
št. 50045022, Teološka fakulteta Ljubljana.
gnr-192879
Kralj Marjan, Dobruška vas 4, Škocjan,
diplomo Srednje kmetijske šole Grm Novo
mesto, št. 23/25. gne-193092
Leskovar Aleks, Videž 40, Slovenska
Bistrica, spričevalo OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica, izdano leta 2004.
gng-192715
Martinis Alenka, Livarska ulica 14,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1977, izdano na ime Kozina Alenka.
gnb-192645
Mav Pavel, Resljeva cesta 30, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Tome Brejca št.
143/79, izdano leta 1979. gnm-193109
Medved Andreja, Preglov trg 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1 do 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1992,
1993 in 1994, izdano na ime Korošec
Andreja. gnm-192609
Miklavc Jurij, Milošičeva cesta 18,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za splošno
kulturo in družboslovje, leto izdaje 1987.
gnh-192839
Obradović Slobodanka, Rižana 40,
Dekani, diplomo Srednje gostinske in
turistične šole Izola, izdana leta 1989.
gnb-193095
Palčar Leon, Ob Gozdu 2, Kidričevo,
spričevalo 9. razreda OŠ Borisa Kidriča,
Kidričevo, izdano leta 2003. gnd-192718

Partljič Alien Andrej, Ulica Zofke Kukovič
8, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo
3. letnika I gimnazije Maribor, izdano leta
2005. m-908
Pavlič Viktor, Zdole 51, Zdole, diplomo
Srednje agroživilske šole, izdano 1987.
m-885
Pavlin Aljoša, Podpeška cesta 212,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 4. letnika
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 2001. gny-192997
Pavlin Katarina, Gabrsko 61, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
in ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 1995. gnq-193105
Petek Silva, Štajerska vas 5, Loče
pri Poljčanah, spričevalo Gostinske šole
Maribor, št. 1480, izdano elta 1973, na ime
Gajšek Silva. gnk-192811
Radinovič Igor, Šorlijeva ulica 17, Kranj,
spričevalo OŠ, izdane pri Ljudski univerzi
Kranj, izdano leta 2005. gns-192828
Rigler Ana, Dobrunjska cesta 38,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra za pošto in telekomunikacije v
Ljubljani, izdano leta 2002. gny-192847
Smrekar Jure, Ul. 8. februarja 45,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 2.
letnika Srednje strojne šole Maribor, izdano
leta 2004. m-884
Šajn Robert, Gregorčičeva 27, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Postojna, izdano leta 1993.
gnp-192806
Škoﬂič Petra, Miklošičeva 1, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Šolskega centra Rudolfa
Maistra Kamnik, izdano leta 1997 in 1998.
gnv-193025
Šubic Tina, Pod griči 69, Žiri, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje biotehniške
šole Kranj, izdano leta 2003 in 2004.
gnj-193112
Šuštar Miha, Celovška cesta 502,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Šentvid,
izdano leta 1999. gnj-193312
Tisnikar Boris, Stenica 23, Vitanje,
spričevalo OŠ Vitanje, št. 160/82, izdano
15. 6. 1982. gnv-193100
Tomašek Anica, Gibina 53A, Ljutomer,
maturitetno spričevalo in spičevalo 4.
letnika SKS Rakičan, izdano leta 1984.
gnw-192574
Tomažič Simona, Gunduličeva 12,
Maribor, spričevalo 1. letnika III gimnazije
Maribor, izdano leta 2005. m-896
Tramšek Martin, Belovo 21/a, Laško,
zaključno spričevalo STŠC, št. 28-TP/97,
izdano 11. 2. 1998. gnk-192686
Travar Andreja, Črneška gora 8,
Dravograd, spričevalo Poklicne in srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec, PTI,
izdano leta 2005. gns-192728
Traven Andrej, Dunajska cesta 371,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
gradbene, ekonomske in geodetske šole v
Ljubljani. gnw-192749
Udovič Aljaž, Kamniška 7, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Rodica, izdano
leta 2004. gnc-193094
Vaš Nataša, Radohova vas 26, Ivančna
Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje
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železniške šole Ljubljana – prometni tehnik,
izdano leta 1996. gnv-193150
Vrčkovnik Franc, Florjan 81, Šoštanj,
diplomo št. 99, Srednje kovinarske šole
Velenje, izdana leta 1984. gns-193228
Vukajlovič Nemanja, Gimanzijska cesta
15B, Trbovlje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje strojne šole Trbovlje, izdano
leta 1991. gnv-192575

Ostali preklici
Antončič Jurij, Za gasilskim domom
2A, Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
64990231, Fakulteta za elektrotehniko.
gno-193161
Aquabike ŠD Koper, Vojkovo nabrežje
20, Koper – Capodistria, vpisni list za čoln,
št. 5568/99, izdano v Kopru. gnw-193274
Arčan Bojan, Ložnica 29, Celje, delovno
knjižico. gnm-193284
AVTOTREIDING d.o.o., Pohorskega
bataljona
11,
Slovenska
Bistrica,
CEMT obrazec, št. SLO 0005574 P7.
gne-192992
Babić Sanela, Šuštarjeva kolonija 31,
Trbovlje, delovno knjižico. gny-192572
Balla Franc, Dolnji Lakoš, Glavna ulica
18, Lendava – Lendva, delovno knjižico,
zap. št. 4612, ser.št. 782062, izdala UE
Lendava. gnk-192761
Bejtullahu Behar, Ulica talcev 32, Zagorje
ob Savi, delovno knjižico. gnc-193269
Bertoncelj Domen, Na Vidmu 3,
Zgornja Besnica, študentsko izkaznico,
št.
18040853,
Filozofska
fakulteta.
gnd-192868
Bratina Ivana, Larisova 15, Ankaran –
Ankarano, izkaznico vojnega veterana, št.
E000576, izdala UE Koper. gns-192953
Brglez Drago, Dolenjska cesta 268,
Škoﬂjica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-771/00, s ser.
št. 642, izdala Uprava RS za pomorstvo
– izpostava Koper. gnl-192585
Cankar Eva, Kamniška cesta 38, Vodice,
študentsko izkaznico, št. 20990032, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnj-192612
CERTUS
AVTOBUSNI
PROMET,
Linhartova ulica 22, Maribor, licenco
skupnosti, št. G001145/00224, izdano 8. 4.
2004 pri GZ Slovenije. gnc-192994
Čehič Jasmin, Bonini 60, Koper
– Capodistria, vpisni list za čoln, št. SI
0000860. gnb-192820
Delakorda Tinka, Ulica Pohorskega
bataljona 11, Zgornja Polskava, študentsko
izkaznico, št. 18039183, izdala FF v
Ljubljani. gnw-192824
Demšer Marko, Belokranjska ulica 14,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. VČ-15532/04, izdala
Uprava pomorstvo Rijeka. gnk-192711
Fadil Duraković, Trg Prešernove brigade
6, Kranj, nacionalne licence za tovorno
vozilo z reg. št. KR N3-368, izdana dne
7. 4. 2003, z veljavnostjo od 4. 2. 2003
do 7. 6. 2005, vezana na licenco št. 6392.
gnu-192576

Št.

Fluher Mirko, Šober 48, Bresternica,
delovno knjižico. m-894
Glasenčnik Mitja, Podvin 30, Polzela,
potrdilo o varnem delu s traktorjem in
traktorkimi priključki, izdal ŠČ Šentjur.
gnq-192730
GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO,
Ulica arhitekta Novaka 17, Murska Sobota,
izvod licence, št. 0001235/01322 za vozili
z reg. št. MS 59 – 60S in MS F1 – 523.
gne-193017
Hadžić Mirsad, Iga Grudna 22, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem tečaju Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnq-192980
Hafner Neža, Sv Duh 169, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 01002055,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnq-193155
Hlastan Mateja, Rotarjeva ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-192844
Horvat Benjamin, Mladinska ulica 16,
Beltinci, potrdilo o opravljenem izpitu iz
nemščine na višji ravni: Z012/J52/374950.
gnj-192912
Ivanuša Danilo, Gregorčičeva 11/a,
Lendava – Lendva, delovno knjižico, ser.
št. AA 0421205, zap.št. 130, izdala UE
Lendava. gnj-193145
Jančar Bojan, Raičeva 2, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2051/01, s ser. št. 4481,
izdala Uprava za pomorstvo RS – izpostava
Koper. gnk-193111
Jošt Silvester, Puncarjeva ulica 3,
Maribor, delovno knjižico. m-893
Koren Mario, Tošičeva 22, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 8069, ser.
št. A 0427654. m-875
Kovačič Natalija, Industrijska ulica
8, Ruše, vozno karto, št. 507 – relacija
Maribor Ruše. m-892
Kralj Marjan, Gorenja vas 20, Ivančna
Gorica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1186/8-86, izdala
16. 7. 1986. gnd-193318
Lakner Vladimir, Narentičeva 24,
Metlika, potrdilo o uspešnem opravljenem
preizkusu¸stokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 604/427, izdan dne 15. 5. 1997.
gnt-192831
Lešnik Tadeja, Prešernova 2, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico, št. 5082.
gnm-193084
Lovenjak Edita, Poznanovci 59,
Mačkovci, delovno knjižico. gnr-193279
Makuc Jana, Javornik 64, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico,
št. 41980002, Medicinska fakulteta.
gno-193157
Marčinko Peter, Savinjska cesta
21, Mozirje, študentsko izkaznico, št.
19414628, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gni-192763
Margon Marko, Kraljeva 19, Koper –
Capodistria, vpisni list za čoln, št. PI 3514.
gnk-192836
Mersimoski Ismajl, Strma pot 7, Portorož
– Portorose, delovno knjižico. gnp-193131
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Mersimoski Mintas, Strma pot 7,
Portorož – Portorose, delovno knjižico.
gnr-193129
Mersimoski Mustafa, Strma pot 7,
Portorož – Portorose, delovno knjižico.
gnq-193130
Moser Terezija, Studence 64, Žalec,
delovno knjižico. gnj-192762
NATAN d.o.o., Savska cesta 34, Kranj,
licenci, št. GE000450/03072, reg. št. KR P9
– 900 in KR D8 – 070. gnr-193304
NOKI d.o.o., Tržaška cesta 132,
Ljubljana, delovno knjižico za delavko
Alojzija France, stanujoča Glinška ulica
17,1000 Ljubljana. gnd-192993
Peček Štefan, Stefana Kuzmiča
9, Murska Sobota, 16 delnic CATV
Murska Sobota, številko pogodbe 1129.
gnr-192579
PETEK MILAN S.P., Vilharjeva cesta
13, Ljubljana, izvod licence št. 009875 za
vozilo Daewoo Nexia GLX z reg. št. LJ
25-90Y, izdana na OOZ dne 21. 5. 2004,
z veljavnostjo do 25. 4. 2006, s serijsko
številko O 1017169. gne-193146
Pirnat Franc, Drabošnjakova 3, Maribor,
delovno knjižico,št. 21840. m-888
Plevnjak Franci, Male Lipljene 1/b,
Turjak, plovno dovolenje, št. 02/13-5144/99,
ser. št. 3035/99. gns-192603
Recko Franc, Oplotniška 2/b, Slovenske
Konjice, delovno knjižico, št. 11370.
gnj-193262
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službene izkaznice: delavke Babič Radenke Mirjane,
zap. št. 530, izdano dne 2. 4. 2002, delavca
Glavina Roberta, zap. št. 583, izdano dne
2. 4. 2002, delavca Kalšek Borisa, zap.
št. 610, izdano dne 2. 4. 2002, delavca
Kamenšek Emila, zap. št. 611, izdano dne
2. 4. 2002, delavca Potočnjak Djura, zap.
št. 661, izdano dne 2. 4. 2002, delavca
Štemberger Boruta, zap. št. 692, izdano
dne 2. 4. 2002, delavca Trampuž Saša,
zap. št. 698, izdano dne 2. 4. 2002, delavca
Zlatanović Milovana, zap. št. 718, izdano
dne 2. 4. 2002, Zugan Darka, zap. št. 721,
izdano dne 2. 4. 2002, delavca Reja Kristjana, zap. št. 672, izdano dne 2. 4. 2002,
delavca Klarič Roberta, zap. št. 614, izdano
dne 2. 4. 2002. – Ob-19844/05
Rudnik Rudi, Mariborska 45, Celje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2567/96, ser. št. 96-1698.
gnf-192716
Rudnik Rudi, Mariborska 45, Celje,
vpisni list za čoln, št. 01-03-462/1-2001
Izola. gne-192717
Simčič Jože, Ručigajeva c. 48, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4994/0094. gnh-193039
Stadina Zdenko, Gažon 2A, Šmarje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2998/00, s ser. št. 2349, izdala Uprava za pomorstvo RS v Kopru.
gnm-192588
Stipanović Anja, Golniška cesta 121,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 01099743,
izdala Pedagoška fakulteta. gnz-192975
Strgar Milan, Gomila 6, Destrnik,
delovno knjižico. gnx-192948
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Suljić Nermin, Cesta proletarskih
brigad 59, Maribor, študentsko izkaznico,
št. 41980190, izdala Medicinska fakuleta v
Ljubljani. gnz-192696
Štrumpf Tomaž, Vukovski vrh 45,
Jarenina, delovno knjižico. m-904
TIB TRANSPORT d.d., Šercerjeva 17,
Ilirska Bistrica, izvod nacionalne licence G
1000567 za vozilo in licenece skupnosti za
vozilo z reg. št. KP TIB 736. gno-193107
Tomazo Marko, Frankopanska 24,
Ljubljana, vozno karto, št. 2470, izdal
LPP – 100% popust s spremljevalcem.
gnv-193050
Topić Gorgina, Tomšičeva 22, Piran –
Pirano, delovno knjižico. gnt-192577
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Topolovec Tatjana, Zabretova ulica 9/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-193083
Turk Tomaž, Kekečeva 18, LjubljanaPolje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1375/98, ser. št. 00135.
gnm-192709
Udovč Jure, Tuga Vidmarja 12, Kranj,
delovno knjižico. gnq-192805
VIATOR – KOTRANS d.o.o., Letališka
33, Ljubljana, izvod licence Evropske
skupnosti za vozila z reg. št. LJ X5 – 622,
LJ Z9 – 56S in LJ Z9 – 51S. gnt-193152
Vnuk Rok, Sladki vrh 5/c, Sladki Vrh,
delovno knjižico, št. 2496. m-883
Vodušek Ana Lina, Konrada Babnika 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.

41980086, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnc-193294
Vrbič Ivan, Celjska cesta 16, Vojnik,
orožni list, št. OL 000014983, reg. št. listine
506, izdana 3. 12. 2002. gno-192782
Zager Zoran, Florjan 10, Šoštanj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5313/94. gnz-192721
Zajšek Marjan s.p., Vodruž 3/a, Šentjur,
izvod licence, št. 3108 za vozilo Mercedes
Benz z reg oznako CE D1 – 505 in CE N1
– 323. gno-192832
Zoran Erik, Ulica Slavka Gruma 26,
Novo mesto, delovno knjižico. gnt-193277
Zorko Matjaž, Pecelj 30, Buče, delovno
knjižico. gng-192990

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Blago, storitve
Gradnje
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji natečaja
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave po 11. členu Pravilnika o vodenju registra
izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje
nacionalnih političnih kvaliﬁkacij
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Objava sklepov skupščin
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

5245
5245
5245
5245
5245
5245
5246
5246
5246
5246
5262
5279
5287
5287
5288
5290
5290
5296
5298
5302
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5325
5326
5334
5337
5337
5338
5338
5338
5338
5339
5356
5357
5357
5360
5360
5360
5360
5361
5365
5369
5370
5371
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