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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
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. 46509-17/2005
Ob-20528/05
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Občina Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
3. Datum izbire: 2. 6. 2005.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
strokovnih opravil na stanovanjskem
področju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, začetek izvajanja opravil.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alpdom inženiring d.d., Cankarjeva 1, 4240 Radovljica.
7. Pogodbena vrednost: 17,799.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,799.600 SIT, 17,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2005.
Občina Radovljica
Št. 661-01-10/2005/18
Ob-20588/05
1. Naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za
meroslovje.
2. Naslov naročnika: Tržaška 21, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 6. 2005.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
električni tok.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
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Merila:
Na razpis se lahko prijavijo le pravne
osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja
Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS,
št. 69/02);
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne ﬁzikalne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva
od ponudnika tudi predstavitev dejavnosti,
ki je vezana na predmet javnega naročila, v
njegovem meroslovnem laboratoriju. V tem
primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire:
Slovenski institut za kakovost in meroslovje – SIQ, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana,
je usposobljen kot edini ponudnik, saj edini
izpolnjuje vse pogoje za priznanje etalona
za električni tok za nacionalni etalon, za kar
mu je bila v skladu s 4. členom Pravilnika o
nacionalnih etalonih, izdana tudi Odločba o
priznanju etalona za električni tok za nacionalni etalon. Zato je Urad dne 24. 6. 2005
sprejel sklep o oddaji javnega naročila brez
javnega razpisa Slovenskemu institutu za
kakovost in meroslovje, za opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca
nacionalnega etalona enote za električni tok
na osnovi 1. točke tretjega odstavka 20.
člena ZJN, ki predvideva oddajo naročila
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenski institut za kakovost
in meroslovje – SIQ, Tržaška c. 2, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,845.056
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2005.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Urad RS za meroslovje
Št. 661-01-11/2005/18
Ob-20589/05
1. Naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za
meroslovje.
2. Naslov naročnika: Tržaška 21, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 6. 2005.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
čas in frekvenco.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merila:
Na razpis se lahko prijavijo le pravne
osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja
Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS,
št. 69/02);
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne ﬁzilkalne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva
od ponudnika tudi predstavitev dejavnosti,
ki je vezana na predmet javnega naročila, v
njegovem meroslovnem laboratoriju. V tem
primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire:
Slovenski institut za kakovost in meroslovje – SIQ, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, je
usposobljen kot edini ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje za priznanje etalona za
čas in frekvenco za nacionalni etalon, za kar
mu je bila v skladu s 4. členom Pravilnika o
nacionalnih etalonih, izdana tudi Odločba
o priznanju etalona za čas in frekvenco za
nacionalni etalon. Zato je Urad dne 24. 6.
2005 sprejel sklep o oddaji javnega naročila
brez javnega razpisa Slovenskemu institutu
za kakovost in meroslovje, za opravljanje
dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za čas in
frekvenco na osnovi 1. točke tretjega odstavka 20. člena ZJN, ki predvideva oddajo
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naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenski institut za kakovost
in meroslovje – SIQ, Tržaška c. 2, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,427.271 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2005.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Urad RS za meroslovje
št. 661-01-13/2005/16
Ob-20590/05
1. Naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za
meroslovje.
2. Naslov naročnika: Tržaška 21, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 6. 2005.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
dolžino.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merila:
Na razpis se lahko prijavijo le pravne
osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja
Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS,
št. 69/02);
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne ﬁzikalne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva
od ponudnika tudi predstavitev dejavnosti,
ki je vezana na predmet javnega naročila, v
njegovem meroslovnem laboratoriju. V tem
primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za tehnološke meritve,
Smetanova 17, 2000 Maribor, je usposobljen kot edini ponudnik, saj edini izpolnjuje
vse pogoje za priznanje etalona dolžine za
nacionalni etalon, za kar mu je bila v skladu
s 4. členom Pravilnika o nacionalnih etalonih
izdana tudi Odločba o priznanju etalona dolžine za nacionalni etalon. Zato je Urad dne
24. 6. 2005 sprejel sklep o oddaji javnega
naročila brez javnega razpisa Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, Laboratoriju
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za tehnološke meritve, za opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca
nacionalnega etalona enote za dolžino na
osnovi 1. točke tretjega odstavka 20. člena
ZJN, ki predvideva oddajo naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za tehnološke
meritve, Smetanova 17, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 13,957.646
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2005.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in tehnologijo,
Urad za meroslovje
Št. 661-01-12/2005/16
Ob-20591/05
1. Naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za
meroslovje.
2. Naslov naročnika: Tržaška 21, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 6. 2005.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
termodinamično temperaturo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merila:
Na razpis se lahko prijavijo le pravne
osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja
Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS,
št. 69/02);
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne ﬁzikalne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacionalnih etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva
od ponudnika tudi predstavitev dejavnosti,
ki je vezana na predmet javnega naročila, v
njegovem meroslovnem laboratoriju. V tem
primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana,
je usposobljen kot edini ponudnik, saj edini
izpolnjuje vse pogoje za priznanje etalona
za termodinamično temperaturo za nacionalni etalon, za kar mu je bila v skladu s

4. členom Pravilnika o nacionalnih etalonih
izdana tudi Odločba o priznanju etalona za
termodinamično temperaturo za nacionalni
etalon. Zato je Urad dne 24. 6. 2005 sprejel
sklep o oddaji javnega naročila brez javnega razpisa Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za
elektrotehniko, Laboratoriju za metrologijo in
kakovost, za opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega
etalona enote za termodinamično temperaturo na osnovi 1. točke tretjega odstavka
20. člena ZJN, ki predvideva oddajo naročila
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, Tržaška cesta 25, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,332.500
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2005.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo,
Urad RS za meroslovje

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 449/05
Ob-20110/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, Služba
za javna naročila, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup materiala za invazivno dejavnost.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.12.00-2.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: 752
mio SIT.
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II.5) Drugi podatki: pogodba bo sklenjena
za obdobje enega leta.
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: 11. 7. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-20111/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: seti
za postoperativno zbiranje krvi, vrednost
ca. 40,000.000 SIT/leto.
II.5) Drugi podatki: naročilo se bo predvidoma oddalo za tri leta.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-20112/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako katergorijo storitev:
Material za prekrivanje operacijskega polja in operacijskih plaščev za enkratno uporabo po sklopih: 1. sklop: set
za operacijo na hrbtenici, 2. sklop: set za
operacijo kolka, 3. sklop: set za operacijo
kolena, 4. sklop: set za artroskopsko operacijo rame, 5. sklop: operacijska rjuha laparoskopska, 6. sklop: operacijska rjuha
ekstremitetna, 7. sklop: operacijska rjuha
visoko vpojna, 8. sklop: operacijska rjuha
z lepljivim robom, 9. sklop:operacijska prevleka, 10. sklop: operacijske zaščite za rtg
aparat. 11. sklop: zaščitni rokav, 12. sklop:
zaščitni škornji, 13. sklop: zbiralne vrečke,
14. sklop: operacijski trakovi, 15. sklop: zaščita za kamero, 16. sklop: operacijski plašč
za operaterja, 17. sklop: operacijski plašč za
inštrumentarko.
Vrednost blaga ca. 32,000.000 SIT/leto.
II.5) Drugi podatki: naročilo bo predvidoma oddano za tri leta.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-20113/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
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faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna oseba: Lilijana Vouk Grbac,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, Slovenija,
tel. 05/669-61-00, faks 05/652-67-01.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: živila in material za prehrano: 1. sklop: meso
in mesni izdelki, 2. sklop: ribe in izdelki iz rib,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki, 4. sklop:
kruh in pekovsko pecivo, 5. sklop: mlevski
izdelki in testenine, 6. sklop: pekarski in konditorni izdelki, 7. sklop: sadje in zelenjava,
8. sklop: rastlinska olja, 9. sklop: čaji, kavovine, začimbe, konzervirana zelenjava in
sadje, riž, juhe in dodatki jedem, 10. sklop:
ostalo prehrambeno blago.
Vrednost je ca. 55,000.000 SIT/leto.
II.5) Drugi podatki: naročilo se bo predvidoma oddalo za tri leta.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-20636/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: material za anestezijo.
Vrednost blaga ca. 12,000.000 SIT/leto.
II.5) Drugi podatki: naročilo se bo predvidoma oddalo za tri leta.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Gradnje
Ob-20709/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktna oseba:
Ana Štaudohar, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 041/406-182,
faks 01/893-82-30, elektronska pošta:
ana.staudohar@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Kraj izvedbe: Kočevje.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
večstanovanjskega poslovnega objekta (nadomestna gradnja – 12 stanovanj,
prenova dela objekta – 3 stanovanja, poslovni prostor – 1).
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 215,000.000 in 230,000.000.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 1. 7. 2005,
– gradnje: 1. 10. 2005.
II.7) Predvideni datum zaključka: 1. 10.
2006.
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II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
mesečne situacije v zakonskem roku ali v
skladu z razpisnimi pogoji.
IV.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JNVV-G-2/2005-362-9/04-121.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Občina Kočevje

Storitve
Št. 268/2005
Ob-20605/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktna oseba: mag.
Slavko Gabrovec, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-18, faks
02/234-14-52, elektronska pošta: Slavko.Gabrovec@azp.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zavarovanje javne železniške infrastrukture za leto 2006.
II.2.3) Kategorija storitve: 6a.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: zavarovanje javne železniške infrastrukture
in železniških postajnih poslopij (premično in nepremično premoženje, evidentirano v knjigovodstvu upravljavca javne
železniške infrastrukture) za leto 2006
za naslednje zavarovalne vrste: požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi
riziki, strojelomno zavarovanje, zavarovanje elektronskih, telekomunikacijskih
in signalno varnostnih naprav, zavarovanje elektronike – programske opreme in
nosilcev podatkov, zavarovanje vlomske
tatvine in ropa ter zavarovanje pred odgovornostjo naročnika.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 20. 8. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-20736/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese, kontaktna oseba: Neža Planinšič,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: ODSP.IT-9/2005.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: predmet javnega razpisa so storitve svetovanja, sistemske podpore in administriranja
centralnega računalniškega sistema.
Vrednost 1.692,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 11. 7. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

Stran

5380 /

Št.

69 / 22. 7. 2005

VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za e-upravo
in upravne procese

Javni razpisi
Blago
Ob-20720/05
Zavrnitev ponudb
V skladu z določilom prvega odstavka
77. člena ZJN-1 obveščamo, da je naročnik
v javnem naročilu po odprtem postopku za
izbiro dobavitelja tovornega vozila za pobiranje in odvoz odpadkov, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
zavrnil vse ponudbe.
Javno komunalno podjetje,
Prodnik d.o.o.
Št. 67/05

Ob-20578/05

Popravek
V javnem naročilu za sukcesivno dobavo
živih in mrtvih živali za hrano v Živalskem
vrtu Ljubljana – javno naročilo male vrednosti, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 64
z dne 8. 7. 2005, Ob-19208/05, se popravijo
naslednje točke:
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
– sklop 1: 26.000 kosov miši,
– sklop 2: 360 kosov budre,
– sklop 3: 140 kosov hrčki,
– sklop 4: 100 kosov skakači,
– sklop 5: 240 kosov kunci,
– sklop 6: 300 kosov prepelice.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Živalski vrt Ljubljana
Št. 1714-03-430-100/2005

Ob-20706/05

Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo
sistemov za prepoznavo registrskih tablic
(ANPR), mobilnih in ročnih termovizij ter baterij za ročne termovizije, št. 430-100/2005,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 60 z
dne 24. 6. 2005, Ob-17712/05, se spremenijo II.1.7), II.1.9 in II.2.1) točke objave tako,
da se pravilno glasijo:
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave in montaže
opreme, ki je predmet javnega razpisa za
sklop 1 so lokacije naročnika, in sicer: mejni
prehod (MP) Bistrica ob Sotli, MP Dobovec,
MP Sečovlje, MP Dragonja, MP Sočerga,
MP Podgorje, MP Petrina, MP Zavrč, MP
Gruškovje, MP Središče ob Dravi, MP Meje,
MP Petišovci, MP Metlika, MP Vinica, MP
Starod, MP Babno polje, MP Slovenska vas,
MP Rigonce, MP Rogatec, MP Ormož in MP
Gibina, za sklop 2 pa lokacija naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93A, Ljubljana. Lokacija izvedbe usposabljanja je lokacija, ki jo zagotovi ponudnik.
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II.1.9) Sklop 1: 3) Obseg ali količina: opis
in količine posamezne opreme so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina opreme iz sklopa 1 je po postavkah
podana v razpisni dokumentaciji, količina
opreme iz sklopa 2 je: 7 kosov mobilnih
termovizij, 9 kosov ročnih termovizij in 56
kosov baterij za ročne termovizije. Naročnik
si pridržuje pravico do spremembe količin za
posamezen sklop, glede na prioriteto, ceno
in razpoložljiva proračunska sredstva. Količine posamezne opreme po posameznih
sklopih so podrobneje podane v razpisni
dokumentaciji.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-20122/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: slobodan.milojevic@uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Lokainvest d.o.o., kontaktna
oseba: Vili Govekar, Laze 18a, 4000 Kranj,
Slovenija, faks 04/251-99-75, elektronska
pošta: vili.govekar@lokainvest.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Lokainvest, d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Bohinc, Laze 18a, 4000 Kranj,
Slovenija, tel. 041/562-892, elektronska
pošta: janez.bohinc@lokainvest.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan
Milojević, u.d.i.a., Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks
01/241-86-60, elektronska pošta: slobodan.milojevic@uni-lj.si.
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 pohištvene opreme
za objekt UL – Fakulteta za matematiko in
ﬁziko, Jadranska c. 21 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Jadranska c. 21, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža pohištvene opreme v skladu z
razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec do izvršitve.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT;
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice
o izdaji garancije 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: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo ve-

lja izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, in sicer: – za gospodarske družbe
(pravne družbe): izpisek iz sodnega registra
podjetij in za samostojne podjetnike posameznike (ﬁzične osebe); priglasitveni list
DURS. Originalno potrdilo, da ponudniku
v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezana z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana pravnomočna sodba. Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje-kazenska evidenca. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
izda pristojno sodišče – Kazenska evidenca.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence. Potrdilo, da ima ponudnik
poravnane davke in prispevke, v skladu s
predpisi države, kjer ima sedež in da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS
tiste davke, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1/P z revizijskim poročilom in bilanco stanja za poslovno leto 2004.
Obrazec BON 2 oziroma izjavo vseh bank pri
katerih ima odprt transakcijski račun (TRR),
ki mora vsebovati podatke, zahtevane iz
pogojev ter izjava podpisana od odgovornih
oseb družbe, da ima TRR odprt samo pri navedenih bankah, ki so dale izjavo. Obrazca
BON-1/P in BON 2 ne smeta biti starejša
od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. Izjavo
ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse zapadle obveznosti. Revizijsko poročilo o redno
in v celoti poravnanih zapadlih obveznostih.
Poročilo ne sme biti starejše od 15 dni od
dneva oddaje ponudbe;
– za samostojne podjetnike: Podatki iz
bilance uspeha in bilance stanja za zadnje
poslovno leto, ki jih potrdi DURS.
Mnenja oziroma izkazi poslovne banke,
pri kateri ima odprt(e) transakcijski(e) račun(e), o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih. Izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju
posloval uspešno in ima poravnane vse zapadle obveznosti. Potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih, ki ga izda DURS. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam opravljenih dobav blaga iz naslova razpisanih del v obdobju zadnjih treh let: oprema vsaj 2. javnih objektov
v vrednosti nad 100 mio SIT (brez DDV) ali
oprema vsaj 4. javnih objektov v vrednosti
nad 50 do 100 mio SIT (brez DDV), oziroma vsaj 1 javni objekt nad 100 mio SIT in
vsaj 2 javna objekta nad 50 mio SIT do 100
mio SIT. Obrazcu morajo biti priložena dokazila naročnikov in sicer za vsak objekt, ki
ga ponudnik v obrazcu navaja. Za dobavo
in montažo opreme, katerih investitor je bil
naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni
potrebno priložiti. Seznam zaposlenih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo
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pogodbe in sicer: razpisanih del, za dobavo
in montažo pohištvene opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se izvede na transakcijski
račun podjetja Lokainvest d.o.o., Škofja
Loka, odprt pri Gorenjski banki d.d., Kranj,
št.: 07000-0000030645, sklic na številko
06-2005, po modelu 00. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom
iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 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. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, Ljubljana, v sobi št. 77-78.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Univerza v Ljubljani

1. če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
2. če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
3. če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla;
4. če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od okvirne pogodbene
vrednosti (pogodbena vrednost za 1 dan
najema x 50 dni), ki jo bo naročnik unovčil v
naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da predmet javnega
naročila ni opravljen v skladu s pogodbo ali
zahtevami iz razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani ponudnika – najemodajalca;
– če bo ponudnik – najemodajalec kršil
zaupnost podatkov.
Predložitev bančne garancije je pogoj za
veljavnost pogodbe. Bančna garancija za
dobro izvedbo posla mora veljati do zaključka izvedbe predmeta javnega naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo najem mobilne naprave za preiskave z
MR plačeval na osnovi računa, ki ga bo izstavil ponudnik kot najemodajalec. Ponudnik bo račun izstavil za vsak mesec posebej,
in sicer do 8. dne v tekočem mesecu za
najeme v predhodnem mesecu. Naročnik bo
račun plačal v 15 dneh od dneva prejema.
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 za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra – priloga 1. mora biti razvidna registracija za razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje
za razpisano dejavnost (dovoljenje – priloga
2., če ga ponudnik potrebuje za opravljanje
dejavnosti. Če ponudnik ne bo predložil dovoljenja, bo naročnik štel, da ga glede na
veljavno zakonodajo in način opravljanja
dejavnosti ne potrebuje.
3. Iz ponudbene dokumentacije (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
– priloga 3) mora biti razvidno, da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega
naročila delavci, ki so registrirani zastopniki
ponudnika, niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem.

Št. 260-6/05-3
Ob-20123/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: 1. Ivan Leban, dr. med., spec. radilog
(tel. 05/33-01-048), Darko Blažič, dr. med.,
spec. radilog; za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl. ekon. (05/33-01-560);
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/33-01-580), Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Pravna služba, kontaktna oseba: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, Ulica padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-80, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova
Gorica, tajništvo uprave, Ulica padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN ”najem naprave za
preiskave z magnetno resonanco” (št.:
260-6/05).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za najem
mobilne naprave za izvajanje preiskav z
magnetno resonanco, jakosti 1 T za obdobje enega leta.
Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je najem mobilne naprave, jakosti 1 T, za izvajanje preiskav z magnetno resonanco.
Bistvene zahteve naročnika:
1. Ponudnik mora v ponudbeni ceni zajeti tudi dostavo mobilne naprave na dogovorjeno lokacijo na sedežu naročnika,
Ulica padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter
pri Gorici.
2. Naprava mora biti ob vsaki dostavi pripravljena za zagon in obratovanje.
3. Naprava mora omogočati naročniku
izvedbo najmanj 20 preiskav na dan, pri čemer mora ponudnik zagotoviti, da naprava
lahko obratuje pri naročniku najmanj od 7.
do 19. ure.
4. Ponudnik bo napravo dostavljal na poziv naročnika, ob sobotah, in sicer predvidoma 50-krat v obdobju veljavnosti razpisa
(enega leta).
5. Naprava mora omogočati izdelavo
standardnih slik (ﬁlme zagotavlja ponudnik)
in arhiviranje vseh posnetkov za vse paciente na posamezen dan na magnetnooptični
medij, v formatu DICOM 3 (magnetnooptični
medij zagotavlja naročnik).
6. Ponudnik mora ob prvih sedmih dostavah mobilne naprave zagotoviti tudi asistenco tehnika, ki bo osebje naročnika naučil
ravnati z napravo. Ponudnik mora zagotavljati vzdrževalni servis naprave z asistenco
tehnika v vseh primerih okvar ali zastojev
naprave, ki jih naročnik ne more sam odpraviti. V primeru, da naročnik tudi ob asistenci
tehnika ne bo mogel usposobiti naprave za
delo na napravi, bo ponudnik zagotovil nadomesten dan oziroma nadomestne dneve
najema naprave, in sicer brezplačno. Vzdrževalni servis ne krije okvar na napravi, ki bi
nastale zaradi ﬁzičnih poškodb, nastalih po
krivdi naročnika.
Druge zahteve:
– Ponudnik soglaša, da lahko naročnik v
primeru, če bi nastale razmere, ki bi lahko
bistveno vplivale na predmet pogodbe in jih
naročnik ni mogel predvideti pri sklepanju
pogodbe, enostransko spremeni ali razveže
pogodbo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 12 mesecev od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti (ponudbena vrednost
za 1 dan najema × 50 dni), ki jo bo naročnik
unovčil v naslednjih primerih:
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4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2000 do vključno 2005, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijave).
5. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila, ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja oziroma ni bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno iz potrdil
Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave
– prilogi 4 in 5).
6. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predloženih lastnih izjav
– prilogi 6, 7).
B) Na področju referenc:
1. Ponudnik ima vsaj eno potrjeno referenco o oddaji naprave za preiskave z
magnetno resonanco v najem v Republiki
Sloveniji ali v EU (to je razvidno iz obrazca
prijava-reference).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža
zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list DURS);
ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga
št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno
zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (priloga št. 4), 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 (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopen v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za ﬁzične, če je
pondunik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, 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,
z naslednjo vsebino: (priloga št. 5) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z našim poslovanjem, in
nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
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javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
je ponudil najem naprave skladno z bistvenimi in drugimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno
javno naročilo (priloga št. 6): »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da smo ponudili najem naprave skladno z
bistvenimi in drugimi zahtevami naročnika,
določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga št. 7),
če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali
podizvajalci, potem mu te priloge ni treba
predložiti.
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.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj
sedež, oziroma po pravu, po katerem je
ponudnik ustanovljen, državni organi ne
izdajajo potrdil, izpisov ali drugih listin iz
42. člena ZJN-1A (priloga št. 1, 2, 3, 4) ali
pa taka potrdila, izpisi ali druge listine ne
zajemajo vseh primerov, navedenih v določilih prvega in četrtega odstavka 42. člena
ZJN-1A, jih ponudniki lahko nadomestijo z
lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima tak ponudnik
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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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 zaključka izvedbe javnega naročila.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila

ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 12.15; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2005.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-20125/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zabojniki za prevoz paketov, vreč in pismarnic 55/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbor dobavitelja zabojnikov za prevoz
paketov in vreč-PVZ, od tega: PVZ-navadni: 50 kosov, PVZ-horizontalne police: 50 kosov, PVZ-horizontalne police
(samo z vodili, brez polic): 200 kosov,
zabojniki za prevoz pismarnic-PZ: 80 kosov in zabojniki za prevoz vrednostnih
pošiljk (VZ): 20 kosov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedeži poslovnih enot
Pošte Slovenije, d.o.o.: PE Maribor in PE
PLC Ljubljana.
Šifra NUTS: SI 00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.36.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.36.00-4.
2) Kratek opis: zabojniki za prevoz paketov in vreč – PVZ – navadni.
3) Obseg ali količina: 50 kosov.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.36.00-4.
2) Kratek opis: PVZ – horizontalne police.
3) Obseg ali količina: 50 kosov.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.36.00-4.
2) Kratek opis: PVZ – horizontalne police
(samo vodila brez polic).
3) Obseg ali količina: 200 kosov.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.36.00-4.
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2) Kratek opis: zabojniki za prevoz pismarnic – PZ.
3) Obseg ali količina: 80 kosov.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.36.00-4.
2) Kratek opis: zabojniki za prevoz vrednostnih pošiljk – VZ.
3) Obseg ali količina: 20 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zabojniki za prevoz paketov in vreč-PVZ, od tega:
PVZ-navadni: 50 kosov, PVZ-horizontalne
police: 50 kosov, PVZ-horizontalne police
(samo z vodili, brez polic): 200 kosov, zabojniki za prevoz pismarnic-PZ: 80 kosov
in zabojniki za prevoz vrednostnih pošiljk
(VZ): 20 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
1,000.000 SIT). Izbrani dobavitelj predloži
bančno garancijo za dobro izvedbo posla (v
višini 1,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– potrdilo pooblaščenega revizorja (v primeru, da je skupna ponudbena vrednost
višja od 50,000.000 SIT),
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 28. 11.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku in na lokacijo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:

– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiranega računa več kot 5
dni skupaj,
– ponudnik v letu 2004 ni smel imeti prihodkov manjših od mnokokratnika 3 ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora preložiti potrdilo o
opravljenem ogledu zabojnikov na sedežu
naročnika,
– ponudnik mora jamčiti garancijo za dobavljeno blago najmanj 12 mesecev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 85 točk oziroma %,
2. garancijska doba: 15 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 55/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: do 28. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2005
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-20231/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kartonov za naslavljanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81,
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidene količine kartonov za naslavljanje:
50.000 kg.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika o dobavi blaga v roku
na zahtevano lokacijo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 3. 11.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da ponujeno
blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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 3. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-20259/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-00, faks 02/521-10-07,
elektronska pošta: tajnistvo@sb-ms.si, internetni naslov: www.sb-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jn-04/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po sklopih:
1. sklop: presno meso – junjetina, svinjina, teletina, divjačina, drobovina;
2. sklop: presno meso – perutnina;
3. sklop: zamrznjene ribe;
4. sklop: mesni izdelki – iz svinjskega,
govejega, telečjega mesa in paštete;
5. sklop: mesni izdelki iz piščančjega in
purjega mesa ter paštete;
6. sklop: mleko in mlečni izdelki;
7. sklop: kruhi;
8. sklop: zamrznjeni pekarski izdelki;
9. sklop: sveže sadje;
10. sklop: suho sadje in lupinasto sadje;
11. sklop: vloženo sadje;
12. sklop: sveža zelenjava;
13. sklop: zamrznjena zelenjava;
14. sklop: vložena zelenjava;
15. sklop: olje in maščobna živila;
16. sklop: testenine in različne jušne zakuhe;
17. sklop: moke;
18. sklop: riž, kaše in kosmiči;
19. sklop: jajca in jajčni melanž;
20. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kuhinja Splošne bolnišnice
Murska Sobota.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 15.80.00.00-6; glavni besednjak, dodatni predmeti: 15.61.20.00-1,
15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 01.12.10.00-1,
01.13.10.00-4, 01.24.20.00-5, 15.31.00.00-4,
15.40.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
95,000.000 SIT ocenjena vrednost brez
DDV:
1. presno meso – junjetina, svinjina, teletina: 25,000.000 SIT;
2. presno meso – perutnina: 10,000.000
SIT;
3. zamrznjene ribe: 500.000 SIT;
4. mesni izdelki – iz svinjskega, govejega, telečjega mesa in paštete: 3,000.000
SIT;
5. mesni izdelki – iz piščančjega in purjega mesa ter paštete: 4,000.000 SIT;
6. mleko in mlečni izdelki: 9,000.000
SIT;
7. kruhi: 4,500.000 SIT;
8. zamrznjeni pekarski izdelki: 2,000.000
SIT;
9. sveže sadje: 5,000.000 SIT;
10. suho sadje in lupinasto sadje:
500.000 SIT;
11. vloženo sadje: 500.000 SIT;
12. sveža zelenjava: 6,000.000 SIT;
13. zamrznjena zelenjava: 4,500.000
SIT;
14. vložena zelenjava: 1,500.000 SIT;
15. olje in maščobna živila: 1,500.000
SIT;
16. testenine in različne jušne zakuhe:
1,000.000 SIT;
17. moke: 500.000 SIT;
18. riž, kaše in kosmiči: 1,500.000 SIT;
19. jajca: 500.000 SIT;
20.
ostalo
prehrambeno
blago:
14,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna izjava, da bo ponudnik ob podpisu pogodbe predložil naročniku bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: 60 dni od prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji ponudnika oziroma potrdilo pristojnega davčnega
urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, kolikor je za opravljanje
dejavnosti potrebno posebno dovoljenje, ponudniki, ki se prijavljajo za sklope 1, 2, 3, 4,
5, 6, 19 priložijo kopijo registracije pri Veterinarski Upravi RS za proizvodnjo in promet
z živili živalskega izvora in pridobljeno veterinarsko oznako obrata;
– izpolnjen obrazec izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dano pod
materialno in kazensko odgovornostjo kot
izjavo pod prisego;
– originalno potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni likvidacijski postopek;
– originalno potrdilo, da ima poravnane
davke in prispevke, in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje
v zvezi z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi bilo ponudniku prepovedano

opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve. Veljavna tudi pri notarju overjena
fotokopija, ki ne sme biti starejša od 30 koledarskih dni na dan določen za predložitev
ponudbe;
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
– lastna izjava o sklenjenih treh tovrstnih
pogodbah s kupci v Sloveniji in/ali EU iz
ostalih držav EU, z najmanj enakimi količinami po sklopih iz našega razpisanega sklopa, v zadnjih treh letih z navedbo le teh;
– lastna izjava o ﬁksnosti cen (cene morajo biti ﬁksne eno leto od datuma sklenitve
kupoprodajne pogodbe).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastna izjava o roku sukcesivne dostave blaga DDP centralna kuhinja razloženo
(dobavni rok za vse sklope blaga je vsak
naslednji delovni dan po naročilu od 7. do 9.
ure zjutraj oziroma po dogovoru);
– lastna izjava o zagotovitvi 100% razpisanih vrst blaga in količin sklopa oziroma
sklopov na katere se prijavlja;
– lastna izjava o tem, da bo dostavil
vzorce blaga, velja za sklope: 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 14, 15, 16, 18 in 20;
– lastna izjava o zagotovitvi ustreznega
transporta za ponujeno blago;
– lastna izjava o izvajanju HACCP sistema;
– lastna izjava o predložitvi potrdila o
veterinarski kontroli, velja za sklope 1, 2, 3,
4, 5, 6 in 19;
– lastna izjava o predložitvi ustreznih
rezultatov analiz na zahtevo naročnika za
sklope (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18 in
19 ).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 8. 2005.
Cena: 4.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 01100-6030278282 z
oznako JN-04, potrdilo o plačilu poslati po
faksu (razpisna dokumentacija bo poslana
po pošti).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 8. 2005, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 12. 9. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 08407-00012/2005 0500 Ob-20389/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba: Rasto Pušauer, soba 125, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
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02/220-16-70, faks 02/220-13-33, elektronska pošta: rasto.pusauer@maribor.si, internetni naslov: http://www.maribor.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.
1.4) 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: 00012/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške strojne in programske opreme za komunikacije, računalniški sistem in delovna mesta, izvedba
storitev instalacije strojne in programske opreme ter integracija v obstoječi
sistem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija naročnika v Mariboru.
II.1.9.) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: domenski strežnik (1 kos), terminalski strežnik
z virtualizacijo (2 kosa), osrednje mrežno
stikalo (1 kos), PC računalniki v treh konﬁguracijah (17 kosov), prenosna računalnika
(2 kosa), tanki odjemalci (60 kosov), TFT
monitorji (75 kosov), mrežni laserski tiskalniki (15 kosov), mrežne multifunkcijske enote
(3 kosi), omara za mrežno opremo (1 kos),
KVM stikalo (1 kos), programska oprema za
delo v terminalnem okolju, drobna računalniška oprema v majhnih količinah, storitve
instalacije strojne in programske opreme,
integracija v obstoječi sistem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali roki za
zaključek: 45 dni za dobavo, instalacija 15
dni po dobavi.
III.1.1) Obvezni depoziti ali jamstva:
ustrezno ﬁnančno zavarovanje, kot je opredeljeno v dokumentaciji, v višini 1,000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po izvedbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem;
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti iz predmeta naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– 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;
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: fotokopija izpiska iz sodnega registra ali
fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih podjetnikov, fotokopija odločbe pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom
določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila
(obrtno dovoljenje), če ponudnik opravlja
dejavnost na način iz Obrtnega zakona in
to dovoljenje potrebuje; potrdilo Ministrstva
za pravosodje o nekaznovanosti ter lastna
izjava; potrdilo sodišča o nekaznovanosti,
potrdilo o poravnanih davkih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo Agencije
RS za javnopravne evidence in storitve BON
1/P IN BON 2 oziroma za ﬁzične osebe,
napoved za odmero davka od dohodkov
za preteklo leto, potrjena s strani pristojne
davčne uprave in podatke bank kjer ima
ponudnik odprte poslovne račune o solventnosti za obdobje zadnjih 6 mesecev, ter o
stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam vsaj treh najpomembnejših nabav blaga (reference) v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe za istovrstno blago, kot je v tem razpisu. Izjava o razpoložljivih kapacitetah (o zadostni kadrovski zmogljivosti ter o zadostnih osnovnih
sredstvih in materialu za izvedbo razpisanih
del, z navedbo kadrov ter predložitvijo kopij
njihovih certiﬁkatov. Certiﬁkati in pogodbe
o statusih ponudnika. Opis zahtevanih certiﬁkatov je natančneje deﬁniran v razpisni
dokumentaciji. Natančni opis in prospektni
material ponujenega blaga.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 08407-00012/2005
0500 RP.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije ali dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 6. 8. 2005.
Cena: brezplačna.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletnih
straneh naročnika na http://www.maribor.si,
področje razpisi, ali v pisni obliki pri kontaktni osebi naročnika, po predhodni najavi na
njegovo elektronsko pošto vsaj en delovni
dan pred dvigom razpisne dokumentacije,
vsak delovnik razen petka na naslovu naročnika, soba 125, med 9. in 10. uro.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 9:30, sedež naročnika.
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.
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VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletnih
straneh naročnika, na http://www.maribor.si,
področje javni razpisi. Vsa pojasnila glede
morebitnih vprašanj bodo v elektronski obliki na voljo na istem spletnem naslovu in
bodo predstavljala sestavni del razpisne dokumentacije. Na razpis je potrebna spletna
registracija uporabnika.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Mestna občina Maribor
Ob-20438/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba: Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-91-27, faks +386/1/587-94-06,
elektronska pošta: sjn@onko-i.si, internetni
naslov: http://www.onko-i.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, kontaktna oseba: Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/587-91-27,
faks +386/1/587-94-06, elektronska pošta:
sjn@onko-i.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Onkološki inštitut Ljubljana,
Služba javnih naročil, kontaktna oseba: Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/587-91-27, faks
+386/1/587-94-06.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil,
kontaktna oseba: Marinka Zadel Vidmar,
Zaloška 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-91-27, faks +386/1/587-94-06.
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: JNVV 005/05 SJN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zaprti sistemi za varno pripravo in aplikacijo protitumornih zdravil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave blaga: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000
Ljubljana, Lekarna – stavba H.
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: predmet javnega razpisa je dobava blaga po
naslednjih postavkah in okvirnih letnih količinah:
1. zaprti sistem za pripravo protitumornih
zdravil; 9.400 kosov,
2. zaprti sistem za stacionarno pripravo
in aplikacijo protitumornih učinkovin – z 1
konektom; 320 kosov,
3. zaprti sistem za stacionarno pripravo
in aplikacijo protitumornih učinkovin – z 2
konektoma; 2.000 kosov,
4. zaprti sistem za stacionarno pripravo
in aplikacijo protitumornih učinkovin – s 3
konekti; 1.600 kosov,
5. zaprti sistem za stacionarno pripravo
in aplikacijo protitumornih učinkovin – s 4
konekti; 1.200 kosov,
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6. zaprti sistem za stacionarno pripravo
in aplikacijo protitumornih učinkovin – s 5
konekti; 1.600 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: originalna izjava banke, da bo izdala garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik 10 dni po podpisu pogodbe
dostavil naročniku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 60 dni po prejemu posamezne pravilno
izstavljene fakture.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano (če je potrebno)
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
3. 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 ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
4. 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;
5. da je ekonomsko-ﬁnančno sposoben
za izvedbo javnega naročila, kar pomeni,
da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega računa več kot sedem zaporednih dni;
6. izdelki morajo biti skladni z bistvenimi
zahtevami pripadajočih direktiv EU in tehničnimi zahtevami naročnika, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati ustrezna dokazila
tudi za podizvajalce. Starost listin: listine
morajo odražati aktualno stanje ne glede
na starost:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati ustrezna dokazila
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tudi za podizvajalce. Starost listin: listine
morajo odražati aktualno stanje ne glede
na starost;
5. listine so sledeče:
– revidirana bilanca stanja in bilanca
uspeha za zadnji 2 leti, če je ponudnik zavezan k revidiranju, ali bilanca stanja in bilanca uspeha za zadnji 2 leti, če ni zavezan
k revidiranju;
– BON 1/P ali BON 2;
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v
bonitetni razred.
Samostojni podjetniki pa morajo predložiti:
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe;
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčne
uprave RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. izjave o skladnosti (CE).
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 7. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna in je na voljo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje 7. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2005
ob 13. uri, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, velika sejna soba
– stavba C.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-20530/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.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: RTV 040/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nakup mini DV kamkorderjev, kamdiskrekorderjev, DVCAM kamkorderjev,
objektivov, stativov in nakamernih lučk
ter mikrofonov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.33.32.00-8.
2) Kratek opis: kamkorderji formata mini
DV.
3) Obseg ali količina: 5 kosov.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.33.32.00-8.
2) Kratek opis: kamdiskrekorderja.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.33.32.00-8.
2) Kratek opis: kamkorderji DVCAM.
3) Obseg ali količina: 3 kosi.
Sklop št. D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.11.00-7.
2) Kratek opis: ENG objektivi.
3) Obseg ali količina: 5 kosov.
Sklop št. E
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.35.10.00-8.
2) Kratek opis: ENG stativi in nakamerne lučke.
3) Obseg ali količina: 15 kosov.
Sklop št. F
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.10.00-5.
2) Kratek opis: mikrofoni.
3) Obseg ali količina: 17 kosov.
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: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor se bo ponudnik javil na več sklopov in
bo vsota njihovih ocenjenih vrednosti (navedenih v točki 3.1. razpisne dokumentacije) presegla 30,000.000 SIT, mora ponudnik predložiti garancijo za resnost ponudbe
(izdano s strani banke ali zavarovalnice),
brezpogojno in nepreklicno ter plačljivo na
prvi poziv, veljavno do 31. 10. 2005 v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 040/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
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brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 040/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 040/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 040/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena – za vse sklope, razen
za sklop E.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: – za sklop E:
1. cena,
2. tehnična ustreznost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 23. 7. 2005 do
24. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 040/2005-E-ODP/B) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 10. uri; Mala sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija

IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 25. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 11. uri; Velika sejna soba v V. nadstropju,
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-20531/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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: 039/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.10.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A, C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.10.00-7.
2) Kratek opis:
– sklop A: osebni in prenosni računalniki
21 kosov,
– sklop C: tiskalniki 91 kosov.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: sklop B: monitorji 57 kosov.
Sklop št. D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.21.61.10-0.
2) Kratek opis: sklop D: optični čitalci
26 kosov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: računalniška oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 039/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 039/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 0392005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 039/2005E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 039/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 8. 2005 do 10.
ure.
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Ob-20532/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sodražica, kontaktna oseba: Vinko Čampa, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, Slovenija, tel. 01/836-60-75, faks
01/837-10-04, elektronska pošta: Obcina.sodrazica@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema zdravstvene postaje Sodražica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstvena postaja
Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 16,
Sodražica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije okvirna vrednost 27,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
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.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 01379-0100005681.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 8. 2005 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 9. uri; sejna soba Občine Sodražica, Trg
25. maja 3.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Občina Sodražica
Ob-20546/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/543-77-11, faks +386/1/543-77-26,
elektronska pošta: andreja.zagar@mf.unilj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za bioﬁziko, kontaktna oseba: doc. dr. Urška Batista, Inštitut za
bioﬁziko, Lipičeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/543-76-00, 543-76-08, faks
+386/1/431-51-27, elektronska pošta: Urska.batista@bioﬁz.mf.uni-lj.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava raziskovalnega ﬂuorescenčnega
invertnega optičnega mikroskopa z dodatkom za TIRF mikroskopijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za bioﬁziko,
Lipičeva 2, Ljubljana.
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.
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: plačilo
v dveh delih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je
ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ter potrdilo Ministrstva za pravosodje
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RS, da ponudnik ni bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen;
4. izpis iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; izpis ne sme biti
starejši več kot 60 dni na dan oddaje ponudbe na razpis;
5. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni: a) davčni urad in b) carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši več kot 30 dni
na dan oddaje ponudbe na razpis;
6. lastna pisna izjava ponudnika, da
sprejema pogoje v razpisni dokumentaciji
za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2),
dokumenti ne smejo biti starejši več kot 30
dni na dan oddaje ponudbe na razpis;
2. lastna pisna izjava ponudnika, da nudi
plačilo v dveh delih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. lastna pisna izjava ponudnika, da lastnosti ponujene opreme v celoti ustrezajo
zahtevanim lastnostim, ki so opredeljene v
razpisni dokumentaciji;
2. lastna pisna izjava ponudnika, da zagotavlja za ponujeno opremo in njene sestavne dele pooblaščeni servis proizvajalca
v Sloveniji za dobo 10 let po začetku delovanja;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da zagotavlja za ponujeno opremo najmanj 12mesečni garancijski rok;
4. lastna pisna izjava ponudnika, da bo
ponujeno opremo dobavil najkasneje v 30
dneh po podpisu pogodbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. kakovost,
3. dodatne tehnične prednosti,
4. odzivni čas serviserja in podporo,
5. garancijsko dobo.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: 23. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 12. uri; Univerza V Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki po predhodni
pismeni najavi na naslovu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Ob-20548/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Dejan
Adamič, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-19-124, faks
01/251-55-16, elektronska pošta: razpis.CNS2005@bsi.si, internetni naslov:
http://www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-03-IT/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup programske opreme za nadgradnjo centralnega nadzornega sistema
Banke Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 1. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija:
1. za resnost ponudbe,
2. za dobro izvedbo posla (izbrani dobavitelj).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče): 100% ustreznost tehničnim zahtevam razpisa, cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na poravnalni račun Banke Slovenije 01000-0000100090,
sklic 05311200010.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2005
ob 10.15; Banka Slovenije, Slovenska cesta
35, Ljubljana, soba 537.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Banka Slovenije

– bančno garancijo za dobro izvedbo
posla mora ponudnik predložiti ob podpisu
pogodbe v višini 3% od vrednosti pogodbe.
V ponudbeni dokumentaciji mora ponudnik
predložiti izjavo banke, da bo izdala to garancijo;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku mora ponudnik predložiti
ob primopredaji predmeta pogodbe v višini
3% od vrednosti pogodbe. V ponudbeni dokumentaciji mora ponudnik predložiti izjavo
banke, da bo izdala to garancijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo poravnal pogodbeno ceno v roku 30
dni po prejemu računov, izstavljenih ločeno
glede na lokacije pravosodnih organov in s
strani odgovornih oseb pravosodnih organov podpisanih in žigosanih primopredajnih
zapisnikov.
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:
1. Registracija pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
1.1.1. Izpisek iz sodnega registra podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
1.2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik posameznik)
1.2.1 Potrdilo, da so vpisani v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni od
datuma oddaje ponudbe.
2. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ponudniku ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z njegovim poslovanjem.
3. Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
4. Potrdilo sodišča oziroma pristojnega
organa, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
5. Potrdilo pristojnega organa, da ima
ponudnik poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
6. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da v preteklih treh letih pred pričetkom
naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso
bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi z poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo
ponudbe posloval uspešno.

Ob-20551/05
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. 01/78-88-932,
faks 01/78-88-913, 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 05/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kotlovnica Grosuplje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izbira dobavitelja materiala za javni vodovod in kanalizacijo.
3) Obseg ali količina: dobava materiala
za dobo treh let.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: izbira dobavitelja materiala za javni vodovod in kanalizacijo.
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: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev 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: omejeni.

IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v I. fazi odpiranje ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Ob-20552/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Nataša Šincek Jovič, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-52-09, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: gp.mp@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mp/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
klimatske naprave (split sistem) za potrebe pravosodnih organov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici,
– Okrajno sodišče v Murski Soboti,
– Okrožno sodišče v Murski Soboti,
– Delovno sodišče v Mariboru,
– Delovno sodišče v Mariboru, Oddelek
v Murski Soboti,
– Okrožno sodišče v Mariboru,
– Okrajno sodišče v Velenju,
– Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
– Okrajno sodišče v Litiji,
– Okrajno sodišče v Trebnjem,
– Okrajno sodišče v Idriji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: klimatske naprave – ocenjena vrednost je
30,000.000 SIT brez 20% davka na dodano
vrednost.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 45 dni od dneva oddaje javnega naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
naročila z vključenim davkom na dodano
vrednost;
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti izpolnjene pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami, in predložiti potrjene obrazce – reference s strani naročnikov oziroma kupcev.
2. Izjava ponudnika v zvezi z dobavo in
montažo.
3. Izjava ponudnika v zvezi s servisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 23. 8. 2005.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 23. 8. 2005 do
vključno 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: ponudba mora veljati minimalno
90 dni, šteto od dneva, ko poteče rok za
oddajo ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki morajo predložiti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 11. uri; RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 404-01-19/2005
Ob-20563/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport in Občina Naklo, kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Glavna
cesta 24, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: jozica.lozar@gov.si, internetni
naslov: www.mszs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Domplan d.d., kontaktna
oseba: Dušan Lichtenecker, Bleiweisova 14,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/206-87-00,
faks 04/206-87-01, elektronska pošta: dusan.lichtenecker@domplan.si, internetni naslov: www.domplan.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Domplan d.d., kontaktna oseba: Dušan Lichtenecker, Bleiweisova 14,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/206-87-00,
faks 04/206-87-01, elektronska pošta: dusan.lichtenecker@domplan.si, internetni naslov: www.domplan.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Glavna pisarna, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-18/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja opreme za športno
dvorano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Srednja biotehniška šola
Kranj, kraj izvedbe: Strahinj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali zavarovanje zavarovalnice v višini 10% od ponudbene vrednosti, z veljavnostjo najmanj 90 dni od roka za
oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 60 dni od uradnega prejetja potrjene
končne situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti;
5. ponujena oprema je skladna s speciﬁkacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja
1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja 2:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence. Če ponudnik takega dovoljenja
ne bo predložil bo naročnik štel, da ga za
opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s
podpisom ponudbe izjavlja, da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti;
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja
3: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje
izpolnjevanja pogoja 4: obrazec BON, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih računov in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti (samostojni podjetnik predloži dokazila bank kjer ima odprte račune, iz katerih
je razviden zgoraj naveden pogoj).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje izpolnjevanja
pogoja 5: ponudniki v tej točki predložijo
tehnično gradivo in prospekte za ponujeno
opremo skladno z zahtevo iz razpisnih pogojev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-18/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000
Kranj, ob predložitvi dokazila o vplačilu stro-

škov za razpisno dokumentacijo na račun
Domplan d.d. 05100-8010528081.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 12. uri, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Kotnikova 38, sejna
soba – III. nadstropje, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005
Ministrstvo za šolstvo in šport in
Občina Naklo
Št. 404-01-18/2005
Ob-20564/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: jozica.lozar@gov.si, internetni
naslov: www.mszs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Domplan d.d., kontaktna
oseba: Dušan Lichtenecker, Bleiweisova 14,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/206-87-00,
faks 04/206-87-01, elektronska pošta: dusan.lichtenecker@domplan.si, internetni naslov: www.domplan.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Domplan d.d., kontaktna oseba: Dušan Lichtenecker, Bleiweisova 14,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/206-87-00,
faks 04/206-87-01, elektronska pošta: dusan.lichtenecker@domplan.si, internetni naslov: www.domplan.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1).
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-19/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja opreme kuhinje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Srednja biotehniška šola
Kranj, kraj izvedbe: Strahinj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec: 1. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali zavarovanje zavarovalnice v višini 10% od ponudbene vrednosti, z veljavnostjo najmanj 90 dni od roka za
oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 60 dni od uradnega prejetja potrjene
končne situacije.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti;
5. ponujena oprema je skladna s speciﬁkacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja
1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja 2:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence. Če ponudnik takega dovoljenja
ne bo predložil, bo naročnik štel, da ga za
opravljanje dejavnosti ne potrebuje ter da s
podpisom ponudbe izjavlja, da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti;
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja 3:
potrdilo ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje izpolnjevanja pogoja 4: obrazec BON,
iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni
imel blokiranih poslovnih računov in na dan
pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti (samostojni podjetnik predloži dokazila bank, pri katerih ima
odprte račune, iz katerih je razviden zgoraj
naveden pogoj).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje izpolnjevanja
pogoja 5: ponudniki v tej točki predložijo
tehnično gradivo in prospekte za ponujeno
opremo skladno z zahtevo iz razpisnih pogojev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-19/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000
Kranj, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo na račun
Domplan d.d. 05100-8010528081.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 10. uri, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Kotnikova 38, sejna
soba – III. nadstropje, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1714-04-430-143/2005/4 Ob-20595/05
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.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo prevoznih sredstev iz sklada Schengen Facility,
št. 430-143/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava prevoznih sredstev za potrebe Policije, iz sklada
Schengen Facility, po sklopih iz priloge B.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave prevoznih
sredstev je lokacija: Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Vodovodna 93A, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.40.00-9; dopolnilni besednjak, glavni
predmet: E166-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.40.00-9; glavni predmet, dopolnilni
besednjak: E166-4.
2) Kratek opis: belo-modro specialno patruljno vozilo s prostornino motorja do 1600
cm3.
3) Obseg ali količina 20 kosov.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.40.00-9; dopolnilni besednjak, glavni
predmet: E166-4.
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2) Kratek opis: civilno specialno patruljno vozilo s prostornino motorja od 1600 do
1900 cm3.
3) Obseg ali količina 20 kosov.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.40.00-9; dopolnilni , glavni predmet:
E166-4.
2) Kratek opis: civilno specialno patruljno vozilo s prostornino motorja od 1600 do
1900 cm3 – 4x4 pogon.
3) Obseg ali količina 35 kosov.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.40.00-9; dopolnilni besednjak, glavni
predmet: E166-4.
2) Kratek opis: terensko vozilo s policijsko opremo – večje.
3) Obseg ali količina 10 kosov
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.40.00-9; dopolnilni besednjak, glavni
predmet: E166-4.
2) Kratek opis: specialno vozilo za oglede krajev kaznivih dejanj.
3) Obseg ali količina 7 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina prevoznih sredstev je 92 kosov ter
je po posameznih sklopih navedena v prilogi
B. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen sklop, glede
na prioriteto, ceno in razpoložljiva ﬁnančna
sredstva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnična speciﬁkacija in seznam pooblaščenih servisov za ponujena
prevozna sredstva.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 67/19715 z
dne 15. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. servisna pokritost po regijah,
3. garancijski rok.
4. cena porabe goriva (CPG).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik:* 430-143/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43014305, 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: 23. 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: 24. 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; Schengenski izvedbeni načrt;
PSF0521.
VI.4) Dodatne informacije:
– opomba pod točko II.3): najkasnejši rok
za dobavo prevoznih sredstev je 60 dni po
sklenitvi pogodbe, in sicer za vse sklope,
razen za sklop 5, za katerega je najkas-
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nejši rok za dobavo 120 dni po sklenitvi
pogodbe;
– opomba pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2): tuji ponudniki predložijo navedena
tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj
sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne
zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno
dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo,
overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno 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: 18. 7. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 1714-03-430/150/2005/2 Ob-20615/05
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, kontaktna oseba: Nataša Grgasovič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-57-84, faks
+386/1/472-57-91, elektronska pošta: natasa.grgasovic@mnz.si, internetni naslov:
http://www.policija.si/en/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Nataša Grgasovič, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-57-84,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
natasa.grgasovic@mnz.si, internetni naslov: http://www.policija.si/en/, povezava:
PHARE.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Nataša Grgasovič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-57-84, faks
+386/1/472-57-91, elektronska pošta: natasa.grgasovic@mnz.si, internetni naslov:
http://www.policija.si/en/, povezava: PHARE.
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.
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: Pravosodje in Notranje
zadeve, nabava opreme za mejno kontrolo,
tehnična oprema– tretji razpis.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tehnične opreme za nadzor državne meje (ročni termalni prikazovalniki
in detektorji eksplozivnih snovi in drog).
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
je podan v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MNZ, Vodovodna 93a,
1000 Ljubljana, Slovenija.

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.25.24.00-5, dopolnilni besednjak: oprema za meritve in preverjanje; glavni predmet, glavni besednjak: 33.26.26.00-0, dopolnilni besednjak: sistemi za detekcijo
eksplozivnih snovi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.25.24.00-5, dopolnilni besednjak: oprema za meritve in preverjanje.
2) Kratek opis: tehnična oprema za mejno kontrolo in mejne prehode – tehnična
oprema, in sicer ročni termalni prikazovalnik.
3) Obseg ali količina: ročni termalni prikazovalnik: 3 kosi.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 6 mesecev po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.26.26.00-0, dopolnilni besednjak: sistemi
za detekcijo eksplozivnih snovi.
2) Kratek opis: tehnična oprema za mejno kontrolo in mejne prehode – tehnična
oprema, in sicer prenosni detektor narkotikov in eksplozivnih snovi.
3) Obseg ali količina: prenosni detektor
narkotikov in eksplozivnih snovi: 11 kosov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 6 mesecev po podpisu
pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: tehnična oprema za mejno
kontrolo in mejne prehode – tehnična oprema ročni termalni prikazovalnik: 3 kosi,
– sklop 2: tehnična oprema za mejno
kontrolo in mejne prehode – tehnična oprema: prenosni detektor narkotikov in eksplozivnih snovi: 11 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Razpisna garancija: ponudniki morajo
skupaj s ponudbo predložiti razpisno garancijo v višini 1% cene za vse ponujene sklope. Ta garancija bo po končanem postopku
razpisa vrnjena neuspešnim ponudnikom,
uspešnemu ponudniku(-kom) pa potem, ko
bodo pogodbo podpisale vse stranke. Razpisna garancija bo unovčena, če ponudnik
ne bo izpolnil obveznosti, ki so navedene v
njegovi ponudbi.
Izvedbena garancija: izbrani ponudnik bo
moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za izvedbo v višini 10% pogodbene
cene izražene v evrih. Rok za predložitev
garancije za izvedbo je največ 30 dni po
prejemu pogodbe, podpisane s strani pogodbenika. Če izbrani ponudnik ne predloži
te garancije v zahtevanem roku bo pogodba
neveljavna. Pripravljena bo nova pogodba
in poslana ponudniku, ki je predložil naslednjo ekonomsko najugodnejšo in tehnično
ustrezno ponudbo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Plačilo bo izvedeno v evrih za tuje ponudnike in v nacionalni valuti za slovenske
ponudnike.
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Pogoji plačila so natančneje podani v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora vsak
ponudnik podpisati ponudbo, za katero odgovarjajo vsi ponudniki skupaj in vsak zase.
Skupina izvajalcev imenuje nosilca, ki odgovarja naročniku v zvezi s skupno ponudbo.
V primeru, da bo skupina izvajalcev izbrana
na javnem razpisu, mora naročniku 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: izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja
s sodbo, ki ima moč Res Judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri so bili ustanovljeni, ali določbami države naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč Res
Judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljuﬁjo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje ﬁnančnim interesom skupnosti;
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se ﬁnancira
iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.
Vsak od ponudnikov mora predložiti pisna dokazila v skladu z zakonskimi določili
države, v kateri je ustanovljen, da se ne uvršča v nobeno zgoraj naštetih kategorij.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpis iz sodnega registra oziroma
priglasitveni list, ki dokazuje, da so prijavitelji
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah kot gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki v državi, kjer so ustanovljeni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju vneseni v priloženo tabelo, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opis usposobljenosti ponudnika
na podobnih projektih. Ponudnik (ali konzorcij) mora navesti vsaj dva podobna projekta,
ki jih je izvedel v zadnjih treh letih. Projekta
morata biti primerljiva glede na zahtevnost
in velikost.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2005/S 062-0059720 z dne
30. 3. 2005.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: EuropeAid/117482/D/S/SI.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SI0302.02, Razpis št. 3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranja ponudb se lahko udeleži le en predstavnik ponudnika, ki
mora predati poverilnico zastopnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2005
ob 12. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana, Slovenija.
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.
a) 2003 Nacionalni PHARE program –
Pravosodje in Notranje zadeve,
b) SI0302.02.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki lahko postavijo dodatna vprašanja glede vsebine in pogojev v razpisni dokumentaciji v
pisni obliki najkasneje 22 koledarskih dni
pred rokom za oddajo ponudb, pri čemer
se morajo sklicevati na referenčno številko
in na naslov predmeta (SI0302.02, Supply
of equipment for the state-border control).
Odgovori na vsa prejeta dodatna vprašanja
glede vsebine in pogojev v razpisni dokumentaciji bodo poslana vsem znanim ponudnikom v pisni obliki najpozneje 11 koledarskih dni pred rokom za oddajo ponudb.
Vsi odgovori bodo tudi dostopni na spletni
strani iz I.2) točke objave. Po temu roku dodatna pojasnila ne bodo možna.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1714-03-430-150/2005/2 Ob-20616/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the contracting authority: Republic of Slovenia, Ministry of interior, For the attention of: Nataša
Grgasovič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenia, Telephone +386/1/472-57-84,
Fax +386/1/472-57-91, electronic mail: natasa.grgasovic@mnz.si, internet address:
http://www.policija.si/en/.
I.2) Address from which further information can be obtained: Republic of Slovenia,
Ministry of interior, Contact person: Nataša
Grgasovič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenia, Telephone +386/1/472-57-84,
Fax +386/1/472-57-91, electronic mail: natasa.grgasovic@mnz.si, Internet address:
http://www.policija.si/en/, link: PHARE.
I.3) Address from which documentation
may be obtained: Republic of Slovenia,
Ministry of interior, Contact person: Nataša
Grgasovič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenia, Telephone +386/1/472-57-84,
Fax +386/1/472-57-91, electronic mail: natasa.grgasovic@mnz.si, Internet address:
http://www.policija.si/en/, link: PHARE.
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I.4) Address to which tenders/requests
to participate must be sent: Republic of
Slovenia, Ministry of interior, Mail reception
ofﬁce, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenia.
I.5) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1.2) Type of supplies contract: purchase.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.5) Title attributed to the contract by
the contracting authority: justice and home
affairs, supply of equipment for the stateborder control, technical equipment – third
tendering procedure.
II.1.6) Description/object of the contract:
the aim of the contract is the supply of
technical equipment for state-border
control (hand held thermal imagers and
explosives and narcotics portable detector). Detailed description of object of the
contract is stated in the tender dossier.
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance: MOI, Vodovodna
93a, 1000 Ljubljana, Slovenia.
II.1.8.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main object, main vocabulary: 33.25.24.00-5, supplementary
vocabulary: equipment for measurement
and control; main object, main vocabulary:
33.26.26.00-0, supplementary vocabulary:
system for explosives detection.
II.1.9) Division into lots: yes.
Lot No 01
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
33.25.24.00-5, supplementary vocabulary:
equipment for measurement and control.
2) Short description: equipment for border control and border crossings – hand
held thermal imagers.
3) Scope or quantity: hand held thermal
imagers: 3 pcs.
4) Indication about different starting/delivery date: delivery 6 months after signature
of the contract.
Lot No 02
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
33.26.26.00-0, supplementary vocabulary:
system for explosives and narcotics detection.
2) Short description: technical equipment for border control and border crossings – technical equipment: explosives and
narcotics portable detector.
3) Scope or quantity: explosives and narcotics portable detector: 11 pcs.
4) Indication about different starting/delivery date: delivery 6 months after signature
of the contract.
Tenders may be submitted for: one lot,
several lots, all lots.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
– lot 1: technical equipment for border
control and border crossings – technical
equipment hand held thermal imagers: 3
pieces;
– lot 2: technical equipment for border
control and border crossings – technical
equipment: explosives and narcotics portable detector: 11 pieces.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: 6 month/s from the award of
the contract.
III.1.1) Deposits and guarantees required: tender guarantee: tenderers must
provide a tender guarantee of 1% of the of-
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fered total price of lots tendered when submitting their tender. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once
the tender procedure has been completed
and to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties. This
guarantee will be called upon if the tenderer does not fulﬁl all obligations stated
in its tender.
Performance guarantee: the successful
tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10% of the amount of the
contract in EUR. This guarantee must be
provided no later than 30 days after tenderer
receives the contract signed by the contracting authority. If the selected tenderer fails to
provide such a guarantee within this period,
the contract will be void and a new contract
may be drawn up and sent to the tenderer
which has submitted the next best compliant tender.
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and payment and/or reference to the relevant provisions:
Payments shall be made in euro for foreign contractors and in national currency for
Slovenian contractors.
Methods of payment are stated in the
tender dossier.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded:
if a tenderer is a joint venture or consortium
of two or more persons, the tender must be
single with the object of securing a single
contract, each person must sign the tender,
and will be jointly and severally liable for
the tender and any contract. Those persons
must designate one of their number to act
as a leader with authority to bind the joint
venture or consortium. If the contract will
be awarded to a joint venture or consortium, the authorising contract, notarial act
or deed must be submitted to the contracting authority.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier
or service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, ﬁnancial and technical
capacity required: natural persons, companies or ﬁrms shall not be eligible for the
award of contracts where:
A) they are bankrupt or being wound
up, are having their affairs administered by
the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities are the subject of proceed-

ings concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
B) they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of res
judicata;
C) they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the contracting authority can justify;
D) they have not fulﬁlled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the contracting authority or
those of the country where the contract is to
be performed;
E) they have been the subject of a judgment, which has the force of res judicata
for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the communities’ ﬁnancial
interests;
F) following another procurement procedure or grant award procedure ﬁnanced
by the community budget, they have been
declared to be in serious breach of contract
for failure to comply with their contractual
obligations.
All tenderers must provide the documentary proof usual under the law of the country
that they do not fall into any of the categories listed above.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: extract from the register of companies issued by a competent judicial or
legal authority of the country in which it is
established.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity – means of proof required: use the template for economic and ﬁnancial standing
attached to the tender dossier.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required: a description of the ﬁrm’s
qualiﬁcations with reference to projects of
similar nature and the same scope. The
minimum requirement is at least two similar projects within the last three years. The
projects must be comparable with this one
in scope and complexity.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.3.1) Prior information notice concerning the same contract: 2005/S 062-0059720
of 30. 3. 2005.
IV.1.3.2) Other previous publications:
EuropeAid/117482/D/S/SI.

IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.1) Reference number attributed
to the ﬁle by the contracting authority:
SI0302.02, tender no. 3, third tendering
procedure.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: obtainable until 22. 9. 2005.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 22. 9. 2005 at the
latest 10.00 a.m. local time.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: 90
days from the deadline stated for receipt
of tenders.
IV.3.7.1) Persons authorised to be
present at the opening of tenders: only one
tenderer’s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.
IV.3.7.2) Date, time and place: 22. 9.
2005 at 12.00 a.m. local time; Faculty for
criminal justice, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana,
Slovenia.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.3) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes.
If yes, indicate the project/programme
and any useful reference: 2003 National
programme for Slovenia – Justice and home
affairs.
a) Program: Phare,
b) Financing: SI0302.02.
VI.4) Additional information:
Tenderers may submit questions for
clariﬁcation of the tender dossier in writing
up to 22 calendar days before the deadline
for submission of tenders, specifying the
publication reference and the contract title (SI0302.02, supply of equipment for the
state-border control).
Any clariﬁcation of the tender dossier will
be communicated simultaneously in writing
to all known tenderers at the latest 11 calendar days before the deadline for submission
of tenders. Answers to all tenderers will also
be available at the web site (Annex A) of this
notice. No further clariﬁcations will be given
after this date.
VI.5) Date of dispatch of this notice 13. 7.
2005.
Ministry of interior

Št. 404-08-159/2005-3
Ob-20633/05
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Direktorat za logistiko,
Sektor za naročila, Oddelek za nabavo,

kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega
naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/471-23-57,
faks
01/431-90-35,
elektronska
pošta:
javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor
za naročila, Oddelek za nabavo,
kontaktni osebi: Boštjan Purkat, Dušan
Cirar, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,

01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad
24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronska
pošta: javna_naročila@mors.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 154/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
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A) sklop – zaščitna oprema
Zap. št.
1

Izdelek
Ščitnik varovalni z vizirjem

Količina

ME

Certiﬁkacijska
kategorija

20

kos

VII/5/II-5.1

2

Čelada varovalna industrijska

191

kos

VII/4/II-4.1

3

Rokavice zaščitne usnjene – daljše

200

par

VII/9/I-9.7

4

Rokavice zaščitne usnjene – krajše

501

par

VII/9/I-9.7

5

Predpasnik usnjen za varilca

10

kos

VII/6/II-6.1

6

Ščitniki za koleno

300

par

VII/8/II-8.1

7

Respirator

500

kos

VII/7/III-7.1

8

Očala zaščitna

101

kos

VII/2/II-2.1

9

Ščitniki sluha – čepki

681

par

VII/1/II-1.1

10

Glušniki nus

50

par

VII/1/II-1.1

11

Polmaska

20

kos

VII/7/III-7.1

Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle iz sklopa.
Ponudnik mora za vse artikle priložiti vzorce, ki morajo biti skladni naročnikovim ter morajo v celoti izpolnjevati navedene tehnične
zahteve naročnika, sicer se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.
Možen ogled naročnikovih vzorcev za artikle pod zaporedno št. od 1 – 3 in pod zaporedno št. 10.

B) sklop – zaščitna oblačila
Zap. št.

Izdelek

Količina
05

06

ME

Certiﬁkacijska
kategorija

1

bluza kuharska – moška (bela)

80

110

kos

VII/6/0-6.12

2

hlače kuharske – moške (bele)

50

75

kos

VII/6/0-6.12

3

hlače kuharske – moške (pepita)

80

120

kos

VII/6/0-6.12

4

halja kuharska – moška (bela)

50

105

kos

VII/6/0-6.12

5

klobuk kuharski (bel)

50

180

kos

VII/4/I-4.4

6

kapa kuharska – moška (bela)

50

105

kos

VII/4/I-4.4

7

predpasnik kuharski visoki (bel)

100

90

kos

VII/6/0-6.12

8

predpasnik kuharski do pasu (bel)

100

130

kos

VII/6/0-6.12

9

bluza kuharska – ženska (bela)

180

310

kos

VII/6/0-6.12

50

95

kos

VII/6/0-6.12

10

krilo kuharsko (belo)

11

hlače kuharske – ženske (bele)

180

290

kos

VII/6/0-6.12

12

halja kuharska – ženska dolg rokav (bela)

100

260

kos

VII/6/0-6.12

13

halja kuharska – ženska kratek rokav (bela)

75

185

kos

VII/6/0-6.12

14

predpasnik PVC – bel

40

40

kos

VII/6/0-6.12

15

majica kratek rokav (bela)

360

485

kos

16

kombinezon delovni

17

halja delovna

18

brezrokavnik delovni

4

kos

VII/6/0-6.12

55

kos

VII/6/0-6.12

4

kos

VII/6/0-6.12

Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle iz sklopa.
Ponudnik mora za artikle pod zaporedno št. 3, 9, 14, 15, 16 in 18 priložiti vzorce, ki morajo biti skladni naročnikovim ter morajo v
celoti izpolnjevati zahteve standardov MORS oziroma navedene tehnične zahteve naročnika, sicer se ponudba izloči iz nadaljnje
obravnave.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti proizvajalne speciﬁkacije – tehnične podatke materialov za vse artikle iz sklopa.
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C) sklop – zaščitna oblačila s posebnimi zahtevami
Količina

ME

Certiﬁkacijska
kategorija

Kombinezon za pirotehnike – zimski

40

kos

VII/6/0-6.10

2

Kombinezon za pirotehnike – letni

40

kos

VII/6/0-6.10

3

Kombinezon delovni antistatičen

200

kos

VII/6/II-6.1

4

Jopič za pirotehnike

20

kos

VII/6/0-6.10

5

Rokavice antistatične

200

kos

VII/9/0-9.11

Zap. št.

Izdelek

1

Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle iz sklopa.
Ponudnik mora za artikle pod zaporedno št. 1, 3, 4 in 5 priložiti vzorce, ki morajo biti skladni naročnikovim ter morajo v celoti izpolnjevati navedene tehnične zahteve naročnika, sicer se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti proizvajalne speciﬁkacije – tehnične podatke materialov za vse artikle iz sklopa.
Za artikle pod zap. št. 1, 2 in 4 osnovno tkanino in našitek z oznako SV zagotovi naročnik.

D) sklop – zaščitna obutev
Zap. št.

Izdelek

1

Natikači ortopedski (beli)

2

Količina

ME

Certiﬁkacijska
kategorija

05

06

280

380

par

VII/8/II-8.1

Natikači ortopedski (modri ali črni)

50

/

par

VII/8/II-8.1

3

Čevlji delovni usnjeni nizki (črni)

84

/

par

VII/8/II-8.1

4

Čevlji delovni usnjeni visoki (črni)

131

/

par

VII/8/II-8.1

5

Čevlji delovni usnjeni nizki z varov. kapico (črni)

250

/

par

VII/8/I-8.6

6

Čevlji delovni usnjeni visoki z varov. kapico (črni)

200

/

par

VII/8/I-8.6

7

Škornji delovni gumijasti z varovalno kapico

30

/

par

VII/8/I-8.7/8.6

Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle iz sklopa.
Ponudnik mora za artikle po zaporedno št. 1, 3, 6 in 7 priložiti vzorce, ki morajo biti skladni naročnikovim ter morajo v celoti izpolnjevati navedene tehnične zahteve naročnika, sicer se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti proizvajalne speciﬁkacije – tehnične podatke materialov, za vse artikle iz sklopa.

Možen ogled naročnikovih vzorcev.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– centralno skladišče MORS, Miheličeva ul., 1210 Ljubljana Šentvid;
– skladišče URSZR, Obvozna pot bš.,
1210 Ljubljana Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
sklop: ca. 5,500.000 SIT z DDV,
sklop: ca. 9,300.000 SIT z DDV,
sklop: ca. 1,500.000 SIT z DDV,
sklop: ca. 10,000.000 SIT z DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: avgust 2005, konec:
oktober 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od uradnega prejema računa, oziroma 90
dni v obdobju začasnega ﬁnanciranja.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je preneha-

nje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON
2 skupaj, izdanih v letu 2005, ali
– fotokopija BON –1/P, izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
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podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON
2, izdanih v letu 2005;
– ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
Dokazilo:
– da ima podpisano in žigosano izjavo o zagotavljanju pogojev in tehnične
ustreznosti glede na zahteve naročnika;
– da potrdi veljavnost ponudbe in roke
plačil;
Dokazilo:
– podpisana in žigosana zahtevana
izjava;
– da ponudi vse artikle znotraj posameznega sklopa;
– da priloži vse zahtevane vzorce, ki
ustrezajo tehničnim zahtevam-opisom oziroma standardom MORS oziroma naročnikovemu vzorcu;
– da za vsak tip osebne varovalne opreme priloži tehnično dokumentacijo iz priloge III Odredbe o osebni varovalni opremi

(Ur. l. RS, št. 97/00) v slovenskem jeziku in
izjavo o skladnosti na obrazcu iz priloge VI
Odredbe o osebni varovalni opremi;
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec Ponudba-cene;
– da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 404-08159/2005-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2005 vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa
MORS
154/2005-ODP)
na
transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati
mora naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.

V primeru posredovanja razpisne
dokumentacije po elektronski pošti se ne
zahteva plačila razpisne dokumentacije.
Zahtevo za razpisno dokumentacijo po
elektronski pošti ponudnik naslovi na
elektronski naslov, ki mora vsebovati
naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika s številko faksa, št.
javnega naročila, elektronski naslov,
na katerega se posreduje razpisna
dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati
elementov razpisne dokumentacije, ki se
nanašajo na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 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 dokončne izvedbe
posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8.
2005 ob 13. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo:
ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno naročilo ter predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil, če je to
primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 18. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Ob-20634/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arhiv RS, kontaktna oseba: Marjan Dobernik, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 24-14-262, elektronska pošta:
marjan.dobernik@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Arhiv RS, kontaktni osebi: Vladimir Sunčič, Alojz Teršan, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+368/1/924-14-214 ali 24-14-229, elektronska pošta: vladimir.suncic@gov.si,
alojzij.tersan@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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: pregledna miza za 16
in 35mm ﬁlm.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
išče se pregledna miza sledečih karakteristik (1 kos):

– miza z 4 krožniki, hitrost 24/25 m/s,
18 kotna obračajoča se prizma, elektronski merilec ﬁlma, z optično in magnetno perfo zvočno glavo.
Dodatna oprema (vse po 1 kos):
– adapter z masko za nemi ﬁlm,
– elektronska tabla za hitrosti
16-18-20-22-24-25 m/s,
– adapter za format cinema scopa,
– optični pripomoček za 1,66 povečavo in 1,85 povečavo,
– zobato kolesce za skrčen ﬁlm.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Zvezdarska 1.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.32.11.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1
kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 25. 7. 2005, konec
19. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ne.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pla-

čilo 30 dni po dobavi blaga in računa po
veljavni zakonodaji RS.
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: glej
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: glej razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: glej razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ni potrebno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: število: 3; najmanj 3, največ 3.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– najnižjo ceno,
– garancijo,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 677-11-38/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: je ni.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 8. 2008.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 25. 7. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 9. 2005 ali 1 mesec in/ali
1 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 10. uri, Ljubljana, Zvezdarska 1.
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:
Vse dodatne tehnične informacije dobite pri:
– Alojz Teršanu (alolzij.tersan@gov.si,
tel +386(1)14-14-227) ali
– Vladimir Sunčič (vladimir.suncic@gov.si,
tel. +386(1)24-14-214).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Arhiv RS
Ob-20635/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-36-82,
faks 03/423-37-57, elektronska pošta: dusanka.pekarovic@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: Splošna bolnišnica Celje,
kontaktni osebi: Marjana Žabkar, Damjana Karner Sevčnikar, Oblakova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-62,
faks 03/423-37-55.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Celje, kontaktni osebi: Marjana
Žabkar, Damjana Karner Sevčnikar, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-62, faks 03/423-37-55.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: dobava medicinskih in
tehničnih plinov za obdobje 5 let.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava medicinskih in tehničnih plinov
za obdobje 5 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. dobavo medicinskega kisika,
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2. dobavo medicinskega didušikovega
oksida,
3. dobavo kalibracijskih plinov Co+He+N2,
4. dobavo tekočega dušika,
5. dobavo Argona,
6. dobavo Butan Propana,
7. dobavo CO2.
Predmet javnega naročila skupaj s
predvidenimi letnimi količinami je podrobneje opisan v tehničnih speciﬁkacijah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: če več ponudnikov
vloži skupno ponudbo, morajo predložiti,
če bo njihova ponudba izbrana, pred podpisom pogodbe, tudi pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima
sedež;
4. da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben za izvedbo javnega naročila in da njegovi transakcijski računi v preteklih šestih
mesecih niso bili blokirani.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podrobno opisane 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: 5. 9. 2005.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu
in po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 9. 2005 do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenščina.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki ponudnikov ob predložitvi pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 12. uri, sejna soba službe za investicije, preskrbo in vzdrževanje SB Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-20639/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
PGD Grajena, kontaktna oseba: Marjan
Bezjak, Grajena 50/A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 041/327-017, faks 02/780-10-11,
elektronska pošta: ogz.ptuj@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Območna gasilska
zveza Ptuj, kontaktna oseba: Liponik Janez,
Natašina pot 1/A, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 041/760-910, faks 02/780-10-11,
elektronska pošta: ogz.ptuj@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Območna gasilska zveza
Ptuj, kontaktna oseba: Janez Liponik, Natašina pot 1/A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
041/760-910, faks 02/780-10-11.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Območna gasilska zveza Ptuj, kontaktna oseba: Janez Liponik, Natašina pot 1/A, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 041/760-910, faks
02/780-10-11.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: GVC16/25 2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava podvozja za izgradnjo gasilskega vozila GVC 16/25 – GZS.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila, začetek 1. 8. 2005, konec 1. 9. 2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 30. 8. 2005,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
04202-0000550024, ob prevzemu dokumentacije priložiti dokazilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: do 23. 9. 2005.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2005
ob 13. uri, na sedežu OGZ Ptuj, Natašina
pot 1/a.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
PGD Grajena

zavezan k revidiranju ter izjavo ponudnika,
da je zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja 3 leta, če ponudnik ni zavezan
k revidiranju ter izjava ponudnika, da ni zavezan k revidiranju;
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi
ponudnika v bonitetni razred; potrdilo mora
izdati banka, ki je predvidena, da bo ponudniku v primeru da bo izbran za izvedbo
javnega naročila izdala bančno garancijo za
dobro izvedo posla;
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen ZJN-1-UPB1, drugi
odstavek, 2. točka: a) in f):
a) v seznamu morajo biti navedene dobave in montaže:
– ena ali več dobav in montaž opreme v zadnjih 3 letih, katere skupna vrednost v navedenem obdobju je najmanj enaka vrednosti ponujene opreme za predmetno javno naročilo;
Potrdilo: za vsako izvedeno dobavo ponudnik predloži potrdilo kupca oziroma izjavo v skladu z ZJN-1-UPB1;
f) ponudnik mora za tisto opremo za katero je tako določil naročnik, predložiti uraden material s tehničnimi speciﬁkacijami ponujenega elementa opreme.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2005 do
12. ure; od ponedeljka do petka v delovnih
dnevih, od 9. do 12. ure na Ministrstvu za
zdravje; Štefanova 5, Ljubljana.
Cena: 5.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2005 ali 42 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 13. uri; Srednja sejna dvorana, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje

Točka II.3) se pravilno glasi:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 135 dni od oddaje naročila, začetek je 8. 7. 2005, konec 20. 11. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Idrija

Št. 3530-17/2002-17
Ob-20707/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža opreme
za kuhinjo v Psihiatrični bolnišnici Idrija.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za kuhinjo v
Psihiatrični bolnišnici Idrija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da; v skladu z določili v razpisni dokumentaciji.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme za kuhinjo v Psihiatrični
bolnišnici Idrija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in 15 dni od oddaje
naročila; začetek 7. 10. 2005 in/ali konec
21. 12. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen ZJN-1-UPB1, prvi odstavek,
točki 1. in 3. ter četrti odstavek, točke 1.,
2. in 5.:
– dokazilo pod 5. točko mora dokazati,
da je zagotovljen servis za ponujeno tehnološko opremo kuhinje, če se ponujeni proizvodi servisirajo: kot dokazilo se šteje izjava
serviserja z dokazilom, da je serviser pooblaščen od proizvajalca ali da je usposobljen
za izvedbo servisiranja, to pomeni, da ima
njegov delojemalec potrdilo o usposobljenosti za servisiranje od proizvajalca. Izjava
proizvajalca, da sam izvaja servis je ustrezna zgoraj zahtevanim dokazilom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, prvi
odstavek, točka 1: ZJN-1-UPB1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta z revidiranim poročilom, če je ponudnik

Ob-20604/05
Preklic
Preklicujemo objavo »izgradnja toplovoda v kraju Vransko zemeljska dela – izkopi,
polaganje toplovoda«, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005.
Energetika Projekt d.o.o.
Št. 110-1/05

Ob-20705/05
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 43 z dne 29. 4.
2005, je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »AC Lendava-Pince z odcepom
HC na Dolgo vas, sklop "A" od km 4+480 do
km 13+679« (Ob-11857/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 28. 7. 2005 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo dne 28. 7. 2005 ob 11. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-20703/05
Popravek
V javnem naročilu za izvedbo gradbeno
obrtniških in instalacijskih del v sklopu del:
rekonstrukcija bolnišnične kuhinje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65-67 z dne
15. 7. 2005, Ob-19803/05, pod točko II.3),
kjer je napačno izpisan konec trajanja javnega naročila.

Stran

Št. 403-07-001/05-004
Ob-20233/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vodice, kontaktna oseba: Miran Sirc, univ.
dipl. org., Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, Slovenija, tel. 01/833-26-10, faks 01/833-26-30,
elektronska pošta: sprejemna@vodice.si,
internetni naslov: www.vodice.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: 403-07-001/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja komunalne infrastrukture in
rekonstrukcija lokalne ceste LC 462011
Mengeš – Martink – Vodice (odsek Bukovica – Koseze (gasilski dom)) s pločnikom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bukovica, Utik, Koseze
– Občina Vodice.

Stran
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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: izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije, elektro in CATV+TK kanalizacije, obnova vodovoda in javne razsvetljave, rekonstrukcija
ceste s pločnikom.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: predviden pričetek v septembru
2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 23 mesecev od oddaje naročila; začetek: september 2005 in konec: junij
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 15,000.000 SIT, veljavna 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Izbrani ponudnik bo v skladu s pogoji
razpisa moral predložiti tudi bančno garancijo za dobro izvedbo del ter bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: za izvršena dela plačila 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: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Registracija podjetja za opravljanje dejavnosti razpisanih del.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P (zahteva se bonitetna ocena
najmanj 3C ali boljša);
– potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti za zadnjih 6 mesecev pred predložitvijo ponudbe;
– potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, v
skladu z veljavnimi predpisi RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference o komunalnih napravah v obdobju zadnjih treh let na območju gradenj
komunalnega deﬁcita v strnjenih naseljih,
potrjene s strani investitorjev (ponudnik
mora priložiti najmanj eno referenco s področja izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, z izvedbeno bruto vrednostjo najmanj 200,000.000 SIT in ki obsega
izvedbo fekalne in meteorne kanalizacije v
dolžini najmanj 1,5 km (za vsak kanal)).
Odgovorne osebe, ki bodo sodelovale pri
izvedbi predmetnega javnega naročila, morajo izpolnjevati pogoje v skladu z ZGO-1.
Ponudnik mora izvesti min. 60% vrednosti ponudbenih del sam.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
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1. ponudbena cena,
2. splošni garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
403-07-001/05-003.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče od 25. 7. 2005 dalje.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na TRR naročnika
Občina Vodice, št: 01338-0100000609, sklic:
00-714199-469, namen nakazila: »razpisna
dokumentacija – komunalna infrastruktura
Bukovica – Koseze«
Pri dvigu razpisne dokumentacije mora
prevzemnik s potrdilom o plačilu izkazati, da
je bilo plačilo izvedeno. Naročnik ni davčni
zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 9. 2005 do 12. ure
(ne glede ne vrsto prinosa).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 5. 12. 2005 ali 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: kdorkoli, pripombe na zapisnik lahko podajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 13. uri; Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
Vodice.
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: rok za dodatne informacije je do vključno 29. 8. 2005.
Vprašanja se posreduje pisno po faksu
01/833-26-30, pod šifro »Javni razpis – komunalna infrastruktura Bukovica – Koseze«.
Odgovore na vprašanja bo naročnik posredoval pisno vsem ponudnikom, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Občina Vodice
Ob-20386/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Mislinja, kontaktna oseba: Drago Pogorevc, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, tel. +386/2/885-73-42,
faks +386/2/885-73-40, elektronska pošta: obcina@mislinja.si, internetni naslov:
www.mislinja.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.
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/007/1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet projekta »Kanalizacija in čistilna naprava Mislinja« je izgradnja približno 14.000 m kanalizacijskega sistema za
občino Mislinja in izgradnja čistilne naprave za biološko čiščenje s suspendirano biomaso v dveh sekvenčnih rezervoarjih z aerobnim zgoščevanjem blata
in enostavnim mehanskim osuševanjem
odvečnega blata s ﬁltrskimi vrečami s
kapaciteto 2.700 PE.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Mislinja.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (specializirana gradbena dela, povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
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 »Kanalizacija in čistilna naprava Mislinja« je izgradnja približno 14.000 m
kanalizacijskega sistema za občino Mislinja in izgradnja čistilne naprave za biološko
čiščenje s suspendirano biomaso v dveh
sekvenčnih rezervoarjih z aerobnim zgoščevanjem blata in enostavnim mehanskim
osuševanjem odvečnega blata s ﬁltrskimi
vrečami s kapaciteto 2.700 PE.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1145 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 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, ki mora biti veljavna 1600
dni od podpisa pogodbe (rok izvedbe projekta – 780 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
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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 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 1.260,000.000
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;
– 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
160,000.000 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 podobne narave in
kompleksnosti pomeni izvedbo izgradnje
čistilne naprave za 2700 PE in več ter izgradnjo kanalizacije z vsemi pripadajočimi
objekti;
– da ima ponudnikovo ključno osebje
(odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja
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gradbišča in odgovorni delovodja) v zadnjih
3 letih izkušnje pri izvedbi 2 projektov, primerljivih po naravi in kompleksnosti razpisanim delom:
Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izvedbo izgradnje
čistilne naprave za 2700 PE in več ter izgradnjo kanalizacije z vsemi pripadajočimi
objekti;
– da ima ponudnikov odgovorni vodja
projekta vsaj deset 10 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:
– 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;
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika,
3. reference ključnega osebja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2000/SI/16/P/PE/
007/1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 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 “Mislinja”. Za vplačila
v EUR je veljaven srednji menjalni tečaj
Banke Slovenije na dan objave tega razpisa
v Uradnem listu RS. 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.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 19. 9. 2005
ob 11. uri, Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
SI – 2382 Mislinja.
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: EU – Kohezijski
sklad (projekt: Odvodnja in čiščenje odpadnih voda v povodju Mislinje – kanalizacija in čistilna naprava Mislinja, št. projekta:
2002/SI/16/P/PE/007/1).
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bosta organizirana informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
25. 8. 2005, ob 11. uri po lokalnem času, na
naslovu: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
SI – 2382 Mislinja. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Občina Mislinja
Št. 40/2005
Ob-20427/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lendava, kontaktna oseba: mag. József Mursics, Trg Ljudske pravice 5, 9220
Lendava, Slovenija, tel. +386/2/57-89-401,
faks +386/2/57-89-409, elektronska pošta:
jozsef.mursics@lendava.si, internetni naslov: www.lendava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Lendava, kontaktna oseba: mag. József Mursics, univ. dipl.
inž. kem. teh., Trg Ljudske pravice 5, 9220
Lendava, Slovenija, tel. +386/2/57-89-401,
faks +386/2/57-89-409, elektronska pošta:
jozsef.mursics@lendava.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Lendava, kontaktna
oseba: mag. József Mursics, univ. dipl. inž.
kem. teh., Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, Slovenija, tel. +386/2/57-89-401, faks
+386/2/57-89-409, elektronska pošta: jozsef.mursics@lendava.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Lendava, kontaktna oseba: mag.
József Mursics, univ. dipl. inž. kem. teh.,
Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava,
Slovenija, tel. +386/2/57-89-401, faks
+386/2/57-89-409, elektronska pošta: jozsef.mursics@lendava.si.
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: 004/2005-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova (delna) sekundarnega vodovodnega omrežja v naseljih Gaberje, Kap-
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ca in Kot ob izgradnji kanalizacijskega
omrežja ter izgradnja magistralnega vodovoda Gaberje, črpališče Kapca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kapca, Gaberje, Kot.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (specializirana gradbena dela, povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova (delna) sekundarnega vodovodnega
omrežja v naseljih Gaberje, Kapca in Kot
ob izgradnji kanalizacijskega omrežja ter izgradnja magistralnega vodovoda Gaberje,
črpališče Kapca.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% ponudbene
cene brez davka na dodano vrednost (DDV)
in veljavnostjo 30 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora v 7 dneh po podpisu
pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV), ki mora biti veljavna do konca gradnje, tj. primopredaje objekta.
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 organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
poslovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da 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;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
skrajnega roka oddaje ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno, oziroma izjavo,
da ima ponudnik zagotovljene vse pogoje za
trajno izvajanje dejavnosti v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti
Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94, 20/98, 84/98, 6/99 in 45/01)
in Zakonom od dobička pravnih oseb (Ur. l.
RS, št. 14/03);
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega
roka oddaje ponudb in ga izda Ministrstvo
za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: naročnik določa
naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben, za kar se šteje, da je ponudnikova višina letnih celotnih skupnih prihodkov v preteklih poslovnih 3 letih (2002,
2003, 2004) v povprečju znašala najmanj
100,000.000 SIT;
– ponudnik (samostojno podjetje ali
skupina ponudnikov/konzorcij) mora imeti
dostop do kreditnih linij in drugih ﬁnančnih
sredstev v višini najmanj 10,000.000 SIT;
– v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa več kot
10 dni.
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 so samostojni ponudnik
oziroma vsi partnerji v skupini ponudnikov
po zakonu zavezani k reviziji). Če posluje
manj kot 3 leta, naj predloži enakovredno
dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– potrdilo o dostopu do kreditnih linij, ki
ga izda ponudnikova poslovna banka;
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– potrdilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma
Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka oddaje
ponudb in ga izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
ali ponudnikova poslovna banka.
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:
– če je samostojen ponudnik (to pomeni,
da ima lahko podizvajalce, vendar pa za
potrebe javnega razpisa ne sme biti partner
v skupini ponudnikov/konzorciju), mora biti
sposoben sam izvesti najmanj 70% pogodbenih del s svojimi sredstvi, kar pomeni, da
mora imeti opremo, materiale, vire delovne
sile in ﬁnančne vire, potrebne za izvedbo
tega odstotka pogodbenih del;
– če je glavni partner v skupini ponudnikov/konzorciju, mora biti sposoben sam,
s svojimi sredstvi, izvesti najmanj 50% pogodbenih del;
– če je eden od ostalih partnerjev v skupini ponudnikov/konzorciju (to pomeni da ni
glavni partner), mora biti sposoben s svojimi
sredstvi izvesti najmanj 10% pogodbenih
del;
– izvajalec je izvedel vsaj 3 gradbene
projekte, primerljive (po naravi in kompleksnosti) razpisanim delom v zadnjih 5 letih.
Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izvedbo izgradnje
cestne in komunalne infrastrukture, vključujoč pripadajoče objekte.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila za uspešno izvedbo del, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena: 90 točk,
2. reference ponudnika: 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 004/2005-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2005.
Cena: 60.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Občina Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, 9220 Lendava, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 60.000 SIT na račun:
01259-0100012919, s pripisom “vodovod”.
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 na naslov
pod točko I.1. (z navedbo številke objave iz
točke 1) v roku najkasneje 5 dni pred rokom
za oddajo ponudb, ki je določen v razpisni
dokumentaciji. Naročnik mora odgovoriti na

vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje
3 dni pred rokom za oddajo ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 60 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: 12. 8. 2005
ob 11. uri; Občina Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, SI – 9220 Lendava.
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
11. 8. 2005, ob 10. uri po lokalnem času,
na naslovu: Občina Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, SI – 9220 Lendava. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu
kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni
obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Občina Lendava
Ob-20460/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bled, kontaktna oseba: Marjana Burja,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-12-43, elektronska pošta: obcina@bled.si, internetni naslov: http://www.obcina.bled.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ING-ARH, Polona Čeh
s.p., kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ING-ARH, Polona Čeh s.p.,
kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska
cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Bled, kontaktna oseba: Marjana Burja, Cesta svobode 13, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-12-43, elektronska pošta: obcina@bled.si, internetni naslov: http://www.obcina.bled.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja in oprema atletske steze.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bled.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
GOI del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponujene vrednosti;
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
– za izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti
– za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti za
celotno dobo trajanja ponujene garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeni znesek poravnaval v 60 dneh
po uradnem prejemu računa in potrditvi s
strani pooblaščenca naročnika, v skladu z
obsegom izvedenih del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o poslovnem sodelovanju.
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 za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
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 ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
5. ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
· Dokazilo A1: redni izpisek iz sodnega
registra oziroma izpisek iz registra obrti oziroma drugega ustreznega registra, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Izpisek na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 90 dni.
· Dokazilo A2: kot dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ponudnik priloži podpisano izjavo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, priloženo v Dokazilu A2; kot
dokazilo, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše
od 30 dni.
· Dokazilo A3: kot dokaz o poravnanih
obveznostih iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom, morajo ponudniki priložiti potrdilo Ministrstva za
ﬁnance, pristojnega Davčnega urada. Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejše od 30 dni.
· Dokazilo A4: kot dokaz, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega po-
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slovanja, morajo ponudniki priložiti potrdilo
gospodarskega oddelka okrožnega sodišča
(sodni register), ki na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 30 dni.
· Dokazilo A5: kot dokaz, da ponudnik
ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, morajo ponudniki priložiti potrdilo
Ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
· Dokazilo B1: bilance stanje in uspeha
za zadnja 3 leta. Za priznanje ﬁnančne sposobnosti je pogoj, da so bili ponudnikovi
prihodki v letu 2004 višji oziroma enaki dvakratni ponudnikovi vrednosti tega javnega
naročila.
· Dokazilo B2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika pri izvedbi najmanj 3
objektov v zadnjih 3 letih, minimalne vrednosti 50 mio SIT vsak, s priloženimi potrjenimi
referencami s strani naročnikov.
· Dokazilo B3: 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:
· Dokazilo C1: ustrezen plan izvedbe javnega naročila.
· Dokazilo C2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika s priloženimi potrjenimi referencami; izpolnjen obrazec Referenčna lista podizvajalca s priloženimi potrjenimi
referencami v primeru uveljavljanja referenc
podizvajalcev.
· Dokazilo C3: izpolnjeni priloženi obrazci o ključnem osebju (odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja del, operativni vodja
del), ki bo sodelovalo na projektu, ter za odgovornega vodjo projekta priloženo potrdilo
o članstvu v Inženirski zbornici Slovenije in
dokazilo o sklenjenem rednem delovnem
razmerju s ponudnikom.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 8. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik prejme
razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila
o plačilu na: TRR: 07000-0000312624, INGARH, Polona Ceh s.p., Kranjska cesta 4,
4240 Radovljica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 8. 2005 ali 38 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 ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 13. uri, Občina Bled.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Občina Bled
Ob-20529/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer, kontaktna oseba: Janez Rožmarin, tel.
02/584-92-60, faks 02/584-92-75, elektronska pošta: ksp.rozmarin.janez@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kov v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti razpisno dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je mogoče 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
naročil naročnik: JN, št. 02/2005, Gradnja
zbirnega kanala Noršinci.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja zbirnega kanala Noršinci ureja
zbiranje in odvodnjo komunalnih odplak
naselja Noršinci. Kanalizacijski sistem je
predviden kot ločen sistem. Zbirni kanal
je zaradi neugodne konﬁguracije terena
vezan na izgradnjo črpališča. Potek celotne predvidene trase je lociran ob oziroma v obstoječih cestah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave in izvedbe: Noršinci, Občina Ljutomer.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
zbirnega kanala Noršinci obsega:
– gravitacijski kanal 3.1 (PVC DN 300,
L=977 m),
– gravitacijski kanal 3.2 (PVC DN 300,
L= 613 m),
– strojne instalacije z črpališčem Č3,
– elektroinstalacije.
Skupna dolžina trase zbirnega kanala
tako znaša 1.590 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2005 in/ali konec
1. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT. Ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu bo moral predložiti še:
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti) ter bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
bo izvršena dela obračunaval z začasnimi
mesečnimi situacijami. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v roku, ki ni krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in ﬁnančni ter tehnični
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organih države, v
kateri ima sedež; 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, zoper ponudnika ne
sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
ne sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben predhodno navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež
– velja samo za ponudnike s sedežem v tujini; ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral; ponudnik ne sme biti
kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
ponudnik mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno s 32.
in 33. členom ZGO-1 in ZGO-1A; ponudnik
mora imeti izpolnjene obveznosti do svojih
podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov;
ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo o
sposobnosti izvedbe javnega naročila; ponudnik mora imeti izpolnjene vse zapadle
obveznosti do naročnika; ponudniku ne sme
biti na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem naročnika. Če ponudnik sam
ne izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti,
ga lahko izpolni komulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko – ﬁnančno sposoben za izvedbo predmetnega javnega naročila; pogoji v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta,
da je znašala višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih
treh letih (2002, 2003, 2004) najmanj v višini ponujene vrednosti ter, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj
kot tri leta, ali če ponudnik v letih 2002
in/oziroma 2003 ne izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo znašati celotni skupni
prihodki v preteklem letu (namesto v višini
ponujene vrednosti) najmanj 1/3 ponujene
vrednosti predmetnega javnega naročila;
pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta,
da mora biti ponudnik sposoben ﬁnancirati
izvedbo javnega naročila. Če ponudnik sam
ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni komulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem, medtem ko pogoj ﬁnančne sposo-
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bnosti, da ponudnikov transakcijski račun v
zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran, mora
izpolnjevati vsak podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji – v skladu z Zakonom o javnih
naročilih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
Cena: 30.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: z virmanskim nalogom ali položnico na transakcijski račun
pri Novi Ljubljanski banki d.d., št. računa
02343 – 0010579541, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
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: do 22. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 10. uri, na sedežu Komunalno stanovanjskega podjetja Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3, Ljutomer.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Ljutomer d.o.o.

take podatke, najmanj štirikratno ponujeno
vrednost javnega naročila;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
6. da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj tri reference v največ
zadnjih 5 letih;
7. da ima usposobljeno vodstveno osebje, odgovorno za izvedbo gradnje skladno
z ZGO-1;
8. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(ta pogoj se dokazuje samo v primeru, če
znaša vrednost javnega naročila ali same
ponudbe več kot 50 mio SIT – brez DDV);
9. da ponudnik ne spada v krog oseb
(subjektov), navedenih v prvem in drugem
v zvezi s tretjim odstavkom 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS,
št. 2/04 – ZPKor) in ni uvrščen na seznam
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb ZPKor ne smejo poslovati naročniki
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28.
čl. ZPKor (Ur. l. RS, št. 43/05).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Kot dokazilo za pogoje pod točko 1:
– celoten redni izpis iz sodnega registra
(vključno z dejavnostmi), za pravne osebe, za samostojne podjetnike pa priglasitev
na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi).
2. Kot dokazilo za pogoje pod točko 2:
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
(priloga III.1),
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
3. Kot dokazilo za pogoje pod točko 3:
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. Kot dokazilo za pogoje pod točko 4:
– obrazec BON 1/P za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike, iz katerih je razvidno, da
je izpolnjen zahtevani pogoj (iz 4. točke pogojev).
5. Kot dokazilo za pogoje pod točko 5:
– BON 2 in potrdilo ponudnikovih poslovnih bank o ponudnikovi solventnosti
(Podatki o poslovanju na TRR) iz katerih je
razvidno, da ponudnik izpolnjuje zahtevani
pogoj (iz 5. točke pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Kot dokazilo za pogoje pod točko 6:
Ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, katerih vrednost
je enaka ali večja kot vrednost tega javnega
naročila oziroma vrednost ponudbe, ki so
bile izvršene v največ zadnjih petih letih,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo
kraja in kakovosti izvedenih del ter skladnosti izvedbe s pogodbenimi določili skladno s
prilogo iz razpisne dokumentacije. Priloženi
obrazec izjave za posamezno gradnjo morajo potrditi naročniki teh gradenj (njihovi
zakoniti oziroma pooblaščeni zastopniki).
Obrazec (Priloga III.2) ponudnik fotokopira.
7. Kot dokazilo za pogoje pod točko 7:
– seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila z
navedbo:

Ob-20543/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba:
Rojc Robert, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-763,
faks 05/66-33-706, elektronska pošta:
robi.rojc@komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 337-JNVV/G/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je gradnja fekalne kanalizacije s črpališčem in tlačnim
vodom, meteorne kanalizacije ter vodovoda v Gažonu.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Gažon v Mestni
občini Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 506.6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba fekalne kanalizacije φ 200 mm, v dolžini
ca. 1911 m, meteorne kanalizacije φ 300
in φ 400 mm v skupni dolžini ca. 400 m,
izgradnja 42 kanalizacijskih hišnih priključkov, izgradnja črpališča Č2 s tlačnim vodom
in dokončanje črpališča Č1 (telemetrija) ter
preplastitev oziroma ureditev poti po končanih delih.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: javno naročilo se bo izvajalo v
večletnem obdobju skladno z gospodarskim
planom Komunale Koper in Rižanskega vodovoda Koper ter sprejetim proračunom
Mestne Občine Koper za leta 2005, 2006,
2007, 2008 in 2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca (za obseg del v letu
2005) od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
8,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval potrjene situacije v roku 60 dni
od prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne
ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da 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;
(ekonomsko-ﬁnančni pogoji)
4. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2002, 2003, 2004) mora biti v vsakem
posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti. Če ponudnik
posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla
poslovna leta, za katera je mogoče pridobiti
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– njihove izobrazbe
– strokovnih kvaliﬁkacij
– in z navedbo njihovih delovnih izkušenj pri gradnjah ter
– navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je potrebno priložiti:
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za odgovorno vodenje del pri pristojni
poklicni zbornici,
– potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan
v ustrezen imenik,
– navedbo delovnih izkušenj te osebe
pri gradnjah,
– navedbo pravnega razmerja med ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu itd.).
8. Kot dokazilo za pogoje pod točko 8:
Ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov (dokazilo iz
te točke je treba priložiti samo v primeru,
če znaša vrednost javnega naročila ali
same ponudbe več kot 50 mio SIT – brez
DDV).
9. Kot dokazilo za pogoje pod točk 9:
Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogoja
(izpolnjena in podpisana na obrazcu v razpisni dokumentaciji).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2005, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 36.000 SIT z DDV. Valuta: minimalno dva dni pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne dokumentacije znašajo 36.000 SIT (z
upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri Banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2005
ob 13. uri v sejni sobi; Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
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Št. 1714-09-430-134/2005/1 Ob-20545/05
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//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//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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izvedbo zunanje ureditve z nadstrešnicami na objektu
Jožeta Jame, št. 430-134/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba zunanje ureditve z nadstrešnicami na objektu
Jožeta Jame, in sicer obsega naslednja
dela:
1. gradbena dela zunanje ureditve,
2. nadstrešnica za avtomobile,
3. električna instalacija,
4. tehnična zaščita.
Podrobnejši opis predmeta javnega razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
na objektu UVZ (Urad za varnost in zaščito),
na naslovu Ulica Jožeta Jame 8, Ljubljana–Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
razpisanih del je podrobno opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu ponudbenega predračuna – popisu del.
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, bančna garancija za odpravo napak.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega od nadzornika. Račun je izstavljen po mesečnih
situacijah na osnovi pregledane in potrjene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika
o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila, ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, potrdilo o nekaznovanju,
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: licenca za opravljanje dejavnosti (tehnična zaščita); izjava ponudnika o
strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del in podatki
o kadrih; dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo del.
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: 430-134/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43013405, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
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Št.

pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 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: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, če tako določa nacionalni
zakon. v republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tri pozitivno potrjene reference iz obdobja zadnjih treh let za vrednosti gradbenih
del višje od 100,000.000 SIT,
– predložitev kalkulativnih elementov,
– izjava ponudnika o izpolnjevanju formalnih delovnih in tehničnih pogojev, da ima
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
– izjava o izdelavi varnostnega načrta,
– izjava o izpolnjevanju pogojev iz 10.
točke tretjega odstavka 23. člena ZJN-1UPB-1,
– izjava o zasedenosti kapacitet.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Kočevje št. 01248-0100005213
pri UJP Novo mesto, namen nakazila: razpis
Rekonstrukcija cest.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 8. 2005 do 9. ure
na vložišču naročnika (ponudbe morajo biti
ustrezno označene).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: odpiranje je javno. V postopku odpiranja lahko sodelujejo ponudniki,
ki bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 8. 2005
ob 12. uri; Občina Kočevje – sejna soba,
Ljubljanska c. 26, 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: 14. 7. 2005.
Občina Kočevje

Ob-20549/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktni osebi: Vlasta Marušič in Nevenka Drobnič, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-38-247,
01/89-38-246, faks 01/89-38-230, elektronska pošta: obcina.kocevje@siol.net, nevenka.drobnic@siol.net, internetni naslov:
www.kocevje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
Vložišče naročnika, Vesna Horvat, elektronska pošta: vesna.horvat.@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
Ponudbe morajo biti oddane na vložišču naročnika in označene z napisom Ne
odpiraj – javni razpis Rekonstrukcije cest,
ponudnik pa mora biti na ovitku naveden na
zadnji strani.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalnih cest v Občini Kočevje:
A sklop: Kolodvorska ulica v Kočevju,
B sklop: Cesti v naselju Stara Cerkev (ta
sklop se izvaja v dveh fazah: prva faza v letu
2005, druga v letu 2006).
Sočasno bo potekala rekonstrukcija komunalne infrastrukture.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
A sklop: Kočevje,
B sklop: Stara Cerkev.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50/502/502,7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.

Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: glej točko II.1.6.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: A sklop in B sklop prva faza:
avgust-oktober 2006; B sklop druga faza:
pomlad 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek avgust 2005 in/ali konec
31. 10. 2005 oziroma: A sklop in B sklop
prva faza: avgust-oktober 2006; B sklop druga faza: pomlad 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 roku 60
dni od prejema potrjene situacije na vložišče
naročnika do višine 95% del, ostalo po primopredaji objekta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je ponudnik registriran za dejavnost,
ki je predmet naročila;
– dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim
predpisom;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje da
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem;
– potrdilo sodne ali druge enakovredne
evidence, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– potrdilo pristojnega davčnega urada da
je ponudnik poravnal vse davke, prispevke
in druge obvezne dajatve;
– izjava ponudnika, da proti njemu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, in da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe;
– izjava ponudnika, da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju
poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanco stanja za preteklo leto (revidirano, če je ponudnik zavezan k reviziji
letnih računovodskih izkazov), iz katere je
razvidno, da je znašala višina letnih celotnih prihodkov ponudnika najmanj trikratno
ponujeno vrednost;
– obrazec BON 2 ali drugo enakovredno
dokazilo ponudnikove banke, iz katerega
mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski
računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
dokazila niso bili blokirani;
– poročilo pooblaščenega revizorja
skladno s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov;
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla;
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.

Stran

Št. 376-8/2005-2520
Ob-20583/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjur, kontaktni osebi: Erika Kosi in
Tadeja Zorič, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
Slovenija, tel. 03/747-13-38; 041/665-037
ali 03/747-13-25, faks 03/574-34-46, elektronska pošta: erika.kosi@sentjur.si, tadeja.zoric@sentjur.si, internetni naslov:
http://www.obc-sentjur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
gradnja vodovoda Hrastje–Dobrina–Setlika–Lopaca.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 376-8/2005-2520.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja vodovoda Hrastje–Dobrina–Setlika–Lopaca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: gradnja vodovoda Hrastje–Dobrina–Setlika–Lopaca.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
vodovoda.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 376-8/2005-2520.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Gradnja vodovoda Hrastje–Dobrina–Setlika–Lopaca«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 11. uri; sejna soba II. nadstropje občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Erika Kosi in
Tadeja Zorič, vsak dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Občina Šentjur
Št. 404-08-322/2005-2
Ob-20555/05
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 (od. 16. 8. do 25. 8. 2005), Ivan
Bošković, tel. 01/471-21-03; 041/268-290 (do
5. 8. 2005), Jasna Osolin, tel. 01/471-18-08;
(od 8. 8. do 12. 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: Stanko Miholič, tel. 01/471-23-00;
041/944/229 (od.16. 8. do 25. 8. 2005), Ivan
Bošković, tel. 01/471-21-03; 041/268-290 (do
5. 8. 2005), Jasna Osolin, tel. 01/471-18-08;
(od. 8. 8. do 12. 8. 2005) vsak delavnik med
8.30 in 11. uro, dvig dokumentacije je možen
med 08.30 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-857/05-ODP.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava dotrajanih oken v službenih
stanovanjih MO v Republiki Sloveniji v
obdobju 2005 in 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: po Republiki Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zamenjava oken se bo opravila v zasedenih in
nezasedenih (praznih) stanovanjih.
Naročnik bo oddajal delo na osnovi cen
iz popisov del, kateri so sestavni del razpisne dokumentacije in kot je navedeno v
tabeli:
– popis del št.: 100705-01; cenik – zamenjava dotrajanih »enokrilnih oken«;
– popis del št.: 100705-02; cenik – zamenjava dotrajanih »dvokrilnih oken«;
– popis del št.: 100705-03, cenik – zamenjava dotrajanih »enokrilnih balkonskih
vrat«;
– popis del št.: 100705-04, cenik – zamenjava dotrajanih »dvokrilnih balkonskih
vrat«;

– popis del št.: 100705-05, cenik – zamenjava dotrajanih »ﬁksnih zasteklitev«.
Izvajalec bo dela izvajal po postopku in
obsegu:
a) naročnik bo dvakrat mesečno (vsakih
15 dni) izvajalcu del predal seznam stanovanj – »sklop« na različnih lokacijah po Republiki Sloveniji, kjer je potrebno zamenjati
okna, balkonska vrata in senčila;
b) izvajalec bo izvedel ogled stanovanj
ter posnel izmere oken, balkonskih vrat in
senčil;
c) izvajalec bo na osnovi cen iz popisov
del izdelal predračun predvidenih del;
d) pred izvedbo del bo moral izvajalec
del pridobiti od naročnika pismeno soglasje
za pričetek del;
e) izvajalec mora organizirati: oglede in
izdelavo predračuna; izdelavo – proizvodnjo
oken, vrat in senčil; montažo na terenu; primopredajo izvedenih del tako, da mesečno
zaključi dela v 50 stanovanjskih enotah velikosti dvosobnega stanovanja.
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 je do 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
A) bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT in veljavnostjo
najmanj 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe;
B) bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 20,000.000
SIT. 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,
s sledečo veljavnostjo: 5-letno garancijo za
izvedena dela ter dobavljene in vgrajene
okenske police in senčila in 10-letno garancijo za dobavljena in vgrajena okna ter
balkonska vrata.
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 bo naročnik plačeval po
mesečnih situacijah glede na izvedena dela,
kot je to deﬁnirano v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo izvršil plačilo nespornega
zneska v roku 60 koledarskih dni od dneva
prejema posamezne situacije in končne situacije.
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 s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
C) proti ponudniku ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaj-
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ni 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 blokiranega transakcijskega računa oziroma
negativnega povprečnega stanja 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 del v zadnjih petih letih
pred oddajo ponudbe;
B) ponudnik mora imeti in predati kalkulacijske osnove za predmet javnega naročila za dobavo in vgradnjo tistih predmetov
proizvodnega programa ponudnika, ki niso
zajeti v popisih del;
C) ponudnik mora priložiti za dobavo in
montažo PVC oken ali balkonskih vrat poročilo o meritvah toplotne prehodnosti;
D) ponudnik mora potrditi obrazec – izjavo o tehničnih lastnostih in pogojih montaže
za okna, balkonska vrata, police in senčila;
E) 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);
F) ponudnik mora imeti zaposleno ali
v pogodbenem odnosu osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za
odgovornega vodjo del za zahtevne objekte

skladno s 77. členom ZGO-1 (Uradni list RS
št. 110/2002);
G) 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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče)

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: 22. 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 31. 12. 2006.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2005.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno po predhodni enodnevni najavi pri kontaktni osebi
naročnika na MORS, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 21; vsaki delavnik med 8.30 in 11.
uro od 26. 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

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: 23. 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: 15. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Ob-20594/05
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 in 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: 35101-0205/2005-46/09.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Koroške ceste v Kranju na odseku od Jelenovega klanca do Slovenskega trga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
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: 70 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 6,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj
do 17. 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).
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

Vrsta del

1
2
3
4
5

Cenik – zamenjava dotrajanih »enokrilnih
oken«
Cenik – zamenjava dotrajanih »dvokrilnih
oken«
Cenik – zamenjava dotrajanih »enokrilnih
balkonskih vrat«
Cenik – zamenjava dotrajanih »dvokrilnih
balkonskih vrat«
Cenik – zamenjava dotrajanih »ﬁksnih
zasteklitev«

Stran

Popis del št.:

Maks. število
točk

100705-01

30

100705-02

40

100705-03

15

100705-04

10

100705-05

5

Stran

5410 /

Št.
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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 sli 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. členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS,
št. 110/02, 47/04, 102/04 in 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 in 14/05); ponudnik mora biti lastnik vsaj enega kamiona,
enega bagra ali rovokopača, enega vibracijskega 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:
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B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. rok izvedbe,
3. garancijska doba,
4. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 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
Koroške ceste.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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 17. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 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: 18. 7. 2005.
Mestna občina Kranj
Št. 403-01-99/2005
Ob-20598/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Dražen Topič, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-45,
faks 02/881-21-18, elektronska pošta: drazen.topic@slovenj-gradec.si, internetni naslov: www.slovenj-gradec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Dražen Topič, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/881-21-45, faks 02/881-21-18, elektronska pošta: drazen.topic@slovenj-gradec.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec,
kontaktna oseba: Dražen Topič, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/881-21-45, faks 02/881-21-18, elektronska pošta: drazen.topic@slovenj-gradec.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba:
Dražen Topič, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-45,
faks 02/881-21-18, elektronska pošta: drazen.topic@slovenj-gradec.si.
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: 403-01-99/2005.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predvidena je gradnja stanovanjskega
bloka v soseski S8 v Slovenj Gradcu.
Gabarit objekta je: pritličje, 1., 2., 3. nadstropje, mansarda in dve kletni etaži
Osnovni gabarit bloka je 35.90 m x 18 m
pritlični in nadstropni del bloka, kletne
etaže pa so zaradi funkcionalnosti večje.
Skupaj je v stanovanjskem bloku predvidenih 33 stanovanj, 33 shramb in prav
tako 33 garaž za osebne avtomobile.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila; začetek 15. 7. 2005 in/ali konec 20. 10.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke za
izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjava banke za izdajo
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
bodo izvršena v roku 60 dni po situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni dohodek 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 kredit v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnostih 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 razpolaga s strokovnim kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila (dokazilo: izjava ponudnika,
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seznam strokovnega kadra in razpoložljive
opreme),
– ponudnik je v zadnjih petih letih izvedel
dva podobna objekta, vsakega v vrednosti
nad 200 mio SIT (dokazilo: izjava ponudnika, seznam podobnih del),
– ponudnik je sposoben vsaj 50% del
izvesti z lastnimi delavci (dokazilo: izjava
ponudnika),
– odgovorni vodja del ima najmanj 5 let
delovnih izkušenj z vodenjem del (dokazilo:
izjava ponudnika o referencah odgovornega
vodja del),
– odgovorni vodja del ima ustrezno licenco za tovrstna dela (kopija potrdila o
izdani licenci),
– ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev (dokazilo: izjava
ponudnika),
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 29. 8. 2005.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne vsak delovnik
od 8. do 12. ure, v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z virmanom na TTR
št.: 01312-0100010322, sklic na številko
403-01-99/2005 z navedbo plačilo razpisne
dokumentacije.
Dodatne informacije so na voljo do 12. 8.
2005.
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: 30 mesecev in/ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2005
ob 12. uri; Slovenj Gradec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila (skupaj z DDV) je 700 mio
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec

zapisnika tehničnega pregleda objekta in
po zapisniški primopredaji objekta s strani
izvajalca naročniku.
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
javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu in ima registrirano dejavnost, ki je v zvezi s predmetom 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,
– ekonomsko-ﬁnančno sposoben (znaša
višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v preteklih treh letih najmanj v višini
trikratne ponujene vrednosti, če ponudnik
posluje manj kot tri leta, morajo znašati celotni skupni prihodki v preteklih letih najmanj
štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila; da ponudnikov TRR v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran; da ima v obdobju
enega leta pred pričetkom naročila ves čas
pravočasno, pravilno in v celoti poravnane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev),
– razpolaga z zadostnimi tehničnimi ali
kadrovskimi zmogljivostmi (v zadnjih treh
letih glavni izvajalec pri izvedbi vsaj treh
gradbenih del, za odgovornega vodjo del
predložiti najmanj tri reference ki so po naravi gradnje in obsegu vsaj enakovredni razpisanemu).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02 in 47/04) in drugi predpisi ter
standardi in normativi, veljavni za predmet
javnega naročila v RS in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT. Valuta: pred dvigom
razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila ponudniki morajo znesek nakazati na transakcijski račun
naročnika, UJP Koper 01250-6030274715,
sklic 00-1-2005.

Št. 36/05
Ob-20608/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Obalne lekarne Koper, kontaktna oseba: Nataša Aver, Kidričeva ulica 2,
6000 Koper – Capodistria, Slovenija, tel.
05/611-00-14, faks 05/611-00-44, elektronska pošta: ol.koper@siol.net, internetni naslov: www.obalne-lekarne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev lekarne Piran, v Piranu, Tartinijev trg 4; preureditev zajema gradbeno obrtniška, strojno inštalacijska in
elektroinštalacijska dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Piran, Tartinijev trg 4,
6330 Piran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: preureditev lekarne Piran, v Piranu, Tartinijev trg
4, preureditev zajema gradbeno obrtniška,
strojno inštalacijska in elektroinštalacijska
dela.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec ali 30 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
Bančno garancijo za resnost ponudbe
(nepreklicna garancija na prvi poziv) v višini
1,101.500 SIT mora ponudnik predložiti ob
predložitvi ponudbe. Garancija mora veljati
90 dni po odpiranju ponudb.
2. Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (nepreklicna garancija
na prvi poziv) v višini 5% od bruto pogodbene vrednosti mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh
od sklenitve pogodbe. Veljavnost: vsaj 15
dni po predvideni primopredaji objekta. Ob
podaji ponudbe mora ponudnik predložiti izjavo o predložitvi te garancije.
3. Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Ob podaji ponudbe mora ponudnik predložiti garancijsko izjavo z navedbo garancijskega roka in pogojev garancije izvedbe
del. Minimalni garancijski rok za izvedena
dela je 10 let.
Izbrani ponudnik mora, na dan primopredaje objekta (pred prenehanjem veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti) dostaviti naročniku
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% bruto vrednosti
izvedenih del z veljavnostjo vsaj en dan po
poteku garancijske dobe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obračun
se opravi mesečno z izstavitvijo začasnih
mesečnih situacij, na podlagi dejansko izvršenih del, kontroliranih in potrjenih s strani nadzornega organa naročnika. Rok za
plačilo situacije je 30 dni od dneva potrditve
situacije s strani nadzornega organa naročnika. Naročnik bo situacije plačeval oziroma
potrjeval do 80% pogodbenega zneska oziroma do 80% vrednosti izvedenih del (končne situacije), preostali del pa v 30 dneh po
odpravi pomanjkljivosti iz zapisnika pregleda s strani nadzornega organa, izvajalca
in naročnika, po odpravi pomanjkljivosti iz
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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 10. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi predstavniki ponudnikov, ki predložijo veljavno pooblastilo, s
sklepom določeni predstavniki komisije in
pravnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2005
ob 8.15; Upravni prostori Obalnih lekarn
Koper, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper-Capodistria.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Javni zavod Obalne lekarne Koper
Ob-20637/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za šport Ajdovščina, kontaktna oseba: Robert Krkoč, Cesta 5. maja 14, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/364-47-22, faks 05/364-47-23, elektronska pošta: robert.krkoc@zs-ajdovscina.si,
internetni naslov: www.zs-ajdovscina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 240/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija zimskega bazena.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: enako kot na naslovu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 38 dni od oddaje naročila, začetek 18. 7. 2005, konec 24. 8. 2005.
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: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
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: JN 240/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 8. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na EZR št.
UJP 012013000000123.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2005 ali 38 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: direktor oziroma pooblaščene osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 10.30, Zavod za šport Ajdovščina, Cesta
5. maja 14, Ajdovščina.
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: informacije in
ogled objekta možen od 25. 7. do 29. 7.
2005 in od 16. 8. do 19. 8. 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Zavod za šport Ajdovščina
Ob-20770/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., s.r.l., kontaktna oseba: Mira Stopar, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00,
faks 05/668-61-20, elektronska pošta: vodovod@rvk-jp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., s.r.l., kontaktna oseba: Mira Stopar,
Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/668-60-00, faks 05/668-61-20, elektronska pošta: mira.stopar@rvk-jp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
s.r.l., kontaktna oseba: Lilijana Lesjak, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/668-60-00, faks 05/668-61-20, elektronska pošta: lilijana.llesjak@rvk-jp.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., s.r.l., kontaktna
oseba: Lilijana Lesjak, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00,
faks 05/668-61-20, elektronska pošta: lilijana.lesjak@rvk-jp.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– izgradnja črpališča, rezervarja prostornine 200 m3 za potrebe vodooskrbe in
požarne varnosti celotnega območja ZN
nad Dolinsko cesto v Kopru, navezavo na
obstoječe vodovodno omrežje;
– predmet oddaje so gradbena, strojna, elektroinstalacijska dela in telemetrija, prenos podatkov v center z daljinskim
upravljanjem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): priloga II. – gradbena
dela ZJN, razred 50, skupina 502, točka
502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– izgradnja črpališča, vodovodnega rezervarja prostornine 200 m3 nad ZN nad
Dolinsko cesto in navezava na obstoječe
vodovodno omrežje;
– obseg del so gradbena, strojna, elektroinstalacijska dela in telemetrija, prenos
podatkov v center z daljinskim upravljanjem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 22. 7. 2005, konec 15. 2.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3,500.000 SIT, predložijo jo vsi ponudniki v ponudbeni dokumentaciji,
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v
viini 10% pogodbene vrednosti, predloži jo
izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, in sicer v višini 5%
pogodbene vrednosti, bančno garancijo
predloži izvajalec del pred iztekom bančne
garancije za dobro in pravočasno izvedbo
pogodbenih del oziroma po dokončanju del
in ob uspešni primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvršila 15 dni po potrditvi mesečne situacije za dela opravljena v preteklem
mesecu, po enotnih cenah ponudbe in dejansko izvedenih količinah ugotovljenih v
gradbeni knjigi.
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 predložiti vsa dokazila in dokumente ter izpolniti
vse pogoje v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1A, oziroma mora predložiti vsa dokazila in dokumente in izpolniti pogoje navedene
v razpisni dokumentaciji, da bo ponudba
pravilna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra oziroma za
obrtnike priglasitev na davčnem uradu,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– kopija dokazila o ﬁnančni in poslovni
sposobnosti (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta za samostojne
obrtnike: BON 1 in BON 2, ki nista starejša
od 30 dni za pravne osebe),
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– potrdilo DURS, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatev – ne
starejše od 3 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da razpolaga najmanj
s 50% lastnimi tehničnimi zmogljivostmi za
izvedbo gradbenih del (ponudnik mora podpisati in žigosati izjavo št. 5, ki je priložena
razpisni dokumentaciji ter priložiti v izjavi
zahtevani seznam).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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:
30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati za investitorjev transakcijski račun 101000-0000055382 pri Banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 8. 2005 ali 45 dni
od odposlanja obvestila, ob 13. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 11. 2005 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2005
ob 13.15, Rižanski vodovod Koper d.o.o.s.r.l., Ulica 15. maja 13, Koper (soba 113).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2005.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o., s.r.l.

Storitve
Ob-20580/05
Popravek
V javnem razpisu za izvedbo ﬁnančnega najema s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing objekta Telovadnica pri OŠ Pivka, objavljenem v Ur. l. RS, št. 60 z dne
24. 6. 2005, Ob-17708/05 prav tako pa tudi
v Evropskem glasilu dne 25. 6. 2005 pod
št. 2005/S 121-119643, se točke III.2.1.1),
III.2.1.2) in 2.1.3) pravilno glasijo:
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dajanje
ﬁnančnega leasinga.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer: za
gospodarske družbe (pravne družbe): izpisek iz sodnega registra podjetij;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,

da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih dveh poslovnih letih in s katerimi bo dokazal ekonomsko ﬁnančno sposobnost.
Ponudnik dokaže ekonomsko-ﬁnančno
sposobnost – pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki (brez DDV) v proračunskih
letih 2003, 2004 so bili najmanj za 200%
večji od njegove ponudbene vrednosti
(brez DDV) za izvedbo naročila po tem
razpisu.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
– leasingodajalec ima ustrezne reference, kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer je bil v zadnjih treh letih pred
objavo razpisa leasingodajalec za vsaj
dva podobna posla v višini min. 250 mio
SIT (ﬁnančni leasing) in je bil ﬁnančni
leasing realiziran,
– izvajalec GOI del ima ustrezne reference kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer je na 3 po zahtevnosti
primerljivih objektih izvajal dela v vrednosti min. 500 mio SIT (z DDV) v zadnjih
petih letih,
– predvideni odgovorni vodja naloge
ima ustrezne reference, in sicer je bil odgovorni vodja del na 3, po zahtevnosti
primerljivih objektih, kjer je izvajal dela
v vrednosti min. 500 mio SIT (z DDV) v
zadnjih petih letih.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Občina Pivka
Ob-20124/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktni osebi: Klavdija Bac in Zinka Hartman, Ptujska c. 6,
2270 Ormož, Slovenija, tel. 02/74-15-300,
faks 02/74-15-331, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni naslov:
www.ormoz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Ormož, kontaktni osebi: Zinka Hartman in Klavdija Bac,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/74-15-300, faks 02/74-15-331, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni
naslov: www.ormoz.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/74-15-312, faks
02/74-15-331, elektronska pošta: marinka.vajda@ormoz.si,
internetni
naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/74-15-321, faks 02/74-15-331, elektronska pošta: gabriela.fafulić@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 0 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64000-00084/2005 7 10.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ormož v šolskem letu 2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: opravljanje prevozov po
relacijah v razpisni dokumentaciji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: relacije
navedene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek september 2005 in/ali konec junij 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
razpisne dokumentacije v višini 5,000.000
SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu s
priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne dokumentacije, v višini 5% pogodbene vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v
desetih dneh od sklenitve pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, 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:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu;
– 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 zoper ponudnika ni 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, oziroma ne
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sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev;
– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila;
– da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben;
– da znaša višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih treh poslovnih letih najmanj v višini trikratne ponujene
vrednosti javnega naročila in da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot
3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki
v preteklem letu najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi;
– da je bil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe pozitivno ocenjen glavni izvajalec
pri izvedbi vsaj enega javnega naročila, ki
je po naravi in obsegu vsaj enakovredno
razpisanemu;
– da predložni seznam vozil s katerimi
bo izvajal prevoze kot to zahteva v razpisni
dokumentaciji;
– da predloži seznam kadrov kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno-relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno – relevantno stanje za ﬁzične osebe (samostojne
podjetnike posameznike);
– fotokopija veljavne licence za prevoze
v notranjem cestnem prometu;
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije;
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2002, 2003,
2004 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta;
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih storitev v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela) kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije, vključno z dokazili v
obliki potrdila za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– seznam vozil s katerimi bo izvajal prevoze, kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo odgovorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi
se vozijo skupina otrok, Pravilnik o licencah
za opravljanje prevozov v cestnem prometu
ter ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: 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 5. 9. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 9. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 10. uri; Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Občina Ormož
Ob-20260/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mozirje, kontaktna oseba: Nada Klančnik,
Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje, Slovenija,
tel. 03/839-33-06, faks 03/839-33-05, elektronska pošta: nada.klancnik@mozirje.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64/05-01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje šolskih prevozov osnovnošolcev
na področju Občine Mozirje v šolskem
letu 2005/2006 z možnostjo podaljšanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: področje občine Mozirje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
učencev osnovnih šol se lahko izvajajo kot
pogodbeni prevozi ter kot javni in posebni
linijski prevozi. Obseg relacij je naveden v
razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2005/06, z možnostjo podaljšanja z odložilnimi pogoji: potrebe
naročnika oziroma obseg dejavnosti, zagotovljena sredstva v proračunu in ekonomska
upravičenost. Pogodba se lahko podaljša za
obdobje enega leta, vendar skupno največ
5 let, s tem, da se izvaja v času pouka po
šolskem koledarju.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 30. 6.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo računov za izstavljene storitve enkrat
mesečno v 30 dneh od uradnega prejema
računa v skladu z veljavno zakonodajo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati statusne, tehnične, kadrovske, ﬁnančne in druge
pogoje za dnevni prevoz učencev mozirskih
osnovnih šol in za posamezne sklope, za
katere je oddana ponudba, skladno z razpisno dokumentacijo. Naročnik bo upošteval tudi stopnjo zadovoljstva uporabnikov
storitev z izvajalci (ponudniki) prevozov v
preteklem šolskem letu.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
– licenca za prevoze oseb v notranjem
cestnem prometu;
dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne evidence, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali postopek, katerega namen ali
posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– potrdilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet sodne preiskave in da ponudniku
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje (potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada o poravnavi
davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s
predpisi;
– dokazilo, da nudi plačilni rok enkrat
mesečno po opravljenem delu, 30 dni po
datumu uradnega prejema računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja tehnične in kadrovske pogoje za dnevni prevoz osnovnošolcev za relacije, za katere je
oddal ponudbo;
– dokazilo o zagotavljanju nadomestnega vozila v primeru okvare;
– dosledno upoštevanje urnikov dnevnih
prevozov, ki jih določijo skupaj z odgovorno
osebo posamezne šole;
– zagotavljanje stalne dosegljivosti po
telefonu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 8. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
01279-0100018729 pri UJP Urad Žalec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov in člani komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2005
ob 11. uri, sejni sobi Občine Mozirje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Občina Mozirje

Ob-20385/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mislinja, kontaktna oseba: Drago Pogorevc, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, tel. 02/885-73-42, faks 02/885-73-40,
elektronska pošta: Obcina@mislinja.si, internetni naslov: http://www.mislinja.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: 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ISPA 2002/SI/16/P/PE/007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje svetovanja in strokovnega nadzora pri izvedbi projekta kanalizacije in
čistilne naprave Mislinja (v skladu z Zakonom o graditvi objektov in pravilih FIDIC).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Mislinja, Šentilj,
Straže in Dovže.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in vsebina razpisanih storitev sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1600 dni od oddaje naročila.
Začetek: sept. 2005, konec: leto 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2% od
ponudbene cene, brez davka na dodano
vrednost in z veljavnostjo 120 dni od oddaje ponudbe. Izbrani ponudnik mora po
podpisu pogodbe predložiti garancijo za
dobro izvedbo storitev v višini 10% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost, ki mora biti veljavna 1600
dni od podpisa pogodbe (izvedba projekta
780 dni, poskusno obratovanje 365 dni,
garancijski rok za odpravo napak 365 dni
in dodatni rok 90 dni).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredelitvijo nosilca posla, ki
skupino partnerjev zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine, morajo izpolnjevati enake
pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki
Sloveniji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
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– 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 postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb in ga izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb in ga izda Ministrstvo za
pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezni pogoji – dokazila: ponudnik
mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben,
za kar se šteje, da je ponudnikova višina
letnih celotnih skupnih prihodkov v preteklih
3 letih (2002, 2003 in 2004) znašala najmanj
50.000.000 SIT.
Dokazila, ki jih mora ponudnik predložiti:
– bilanca uspeha in bilanca stanja za leto
2002, 2003 in 2004. Če posluje manj kot 3
leta, predloži zahtevano dokumentacijo za
obdobje poslovanja;
– potrdilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma
Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni do datuma odpiranja ponudb
in ga izda Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve ali ponudnikova poslovna banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila, da je ponudnik v zadnjih petih
letih uspešno opravil najmanj dve podobni
storitvi, od tega vsaj eno pri izgradnji kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave
velikosti najmanj 2700 PE;
– dokazila o ustreznih referencah ključnega osebja ponudnika za izvedbo storitve.

Stran

5416 /

Št.

69 / 22. 7. 2005

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: številka
obvestila v kazalu UL: 14753/05, 18567/05
z dne 27. 5. 2005, 1. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference;
ali:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na volji na naslovu Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja. Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 20.000 SIT,
na račun št. 01276 – 0100010437, sklic na
številko 00 713099 – 9998.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 8. 2005, najkasneje do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 13. uri, Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja.
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: ISPA – projekt
št. 2002/SI/ 16/P/PE/007.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Občina Mislinja
Št. 146
Ob-20387/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija za radioaktivne odpadke, kontaktna oseba: Bojan Hertl, Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +3860/1/236-32-14,
faks +3860/1/236-32-30, elektronska pošta: bojan.hertl@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/arao.
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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: podpora pri zasnovi odlagališča NSRAO v Sloveniji.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
namen projekta je prenos izkušenj s področja tehnologije ravnanja in odlaganja
z NSRAO iz EU v Slovenijo. S projektom
želimo pridobiti ekspertno znanje na področju priprave radioaktivnih odpadkov
ob upoštevanju kriterijev sprejemljivosti
(WAC) in ocenjene količine radioaktivnih
odpadkov v Sloveniji. Glavni cilj projekta
je predlagati rešitev za pripravo radioaktivnih odpadkov za trajno in varno odlaganje le-teh, ki bo zadovoljila evropske
standarde.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– ARAO, Parmova 53, Ljubljana,
– Centralno skladišče RAO Brinje,
– NEK Krško,
– lokacija izbranega ponudnika.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.12.21.13-3, glavni besednjak, dodatni
predmet: 74.27.62.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Študija naj zagotovi:
– varno in trajno rešitev ravnanja z nizko
in srednje radioaktivnimi odpadki v Sloveniji z
– upoštevanjem najvišjih standardov varnosti za odlaganje radioaktivnih odpadkov in
upoštevanjem izkušenj v EU.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: denarna
sredstva na voljo za projekt: 500.000 EUR.
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:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri
so bili ustanovljeni, ali določbami države
naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljuﬁjo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje ﬁnančnim interesom Skupnosti;
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se ﬁnancira
iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpis iz sodnega registra oziroma
priglasitveni list, ki dokazuje, da so prijavitelji
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah kot gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki v državi, kjer so ustanovljeni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o letnem prometu podjetja za
zadnja 3 leta (2002, 2003, 2004),
– povprečen prihodek ponudnika v letih
2002-2004 mora biti najmanj 1,000.000 €.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je podjetje tehnično usposobljeno izvesti projekt z referencami projektov enake velikosti in narave. Reference
morajo biti vpisane v ustrezne obrazce iz
razpisne dokumentacije. Pogoj za udeležbo
sta najmanj 2 podobna projekta, kot je razpisani projekt. Projekta morata biti primerljiva
po namenu uporabe in kompleksnosti;
– prijave morajo biti predložene na
standardnem prijavnem obrazcu (na voljo na internetnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ponudnik in njegovi eksperti in usposobljeni delavci morajo
izpolnjevati zahteve slovenske zakonodaje
in pravilnikov s področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki:
– Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) (Ur.l. RS,
št. 67/2002) in na podlagi tega zakona novo
sprejeti pravilniki;
– Pravilnik o strokovni izobrazbi, zdravstvenih pogojih in zdravstvenih pregledih
oseb, ki smejo delati z viri ionizirajočih sevanj (Pravilnik Z 5) (UL SFRJ, št. 40/86);
– Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave, hrambe, dokončne odložitve
in izpuščanja radioaktivnih odpadnih snovi
v človekovo okolje (Pravilnik Z3) (UL SFRJ,
št. 40/86);
– Pravilnik o največjih mejah radioaktivne kontaminacije človekovega okolja in o
dekontaminaciji (Pravilnik Z 9) (UL SFRJ,
št. 8/87);
– Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, ki so mu izpostavljeni prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri ionizirajočih
sevanj, o merjenju stopnje izpostavljenosti
ionizirajočim sevanjem oseb, ki delajo z viri
teh sevanj in o preskušanju kontaminacije
delovnega okolja (Pravilnik Z 6) (UL SFRJ,
št. 31/89);
– Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah, preveritvi znanja in potrdilu
o izpolnjenih pogojih oseb, ki opravljajo določena dela v jedrskih objektih (Pravilnik E
3) (UL SRS, no. 9/81).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 8. 2005 do 14.
ure, lokalni čas.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 9. 2005.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pismenim pooblastilom.
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: 2002 Horizontal programme in the ﬁeld of nuclear energy.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Agencija za radioaktivne odpadke

If yes, reference of the relevant law, regulation or administrative provision
The Contractor and its pool of experts
and skilled workers must comply with the
Slovene legislation and regulations concerning radioactive waste management:
– Act on Ionising Radiation Protection
and Nuclear Safety – ZVISJV (OG RS, no.
67/2002) and based on this law new adopted regulations,
– Regulation on professional education,
health conditions and health examination of
those that work with ionising radiation – Z 5
(OG SFRY, no. 40/86),
– Regulation on the Mode of Collection,
Accounting, Processing, Storing, Final Disposal and Release of Radioactive Waste
into the Environment – Z3 (OG SFRJ, no.
40/86),
– Regulation on maximal dose limits of
radioactive contamination in human environment and on decontamination – Z9 (OG
SFRY, no. 8/87),
– Regulation on limits that must not be
exceeded by radiation to which the population and those that work with sources of
ionising radiation are exposed, on the measurement of the degree of exposure to ionising radiation of persons that work with the
sources of these radiation and on the testing
of the contamination of the working environment -Z6 (OG SFRY, no. 31/89),
– Regulation on professional education,
working experiences, testing of knowledge
and the certiﬁcate on fulﬁlled conditions for
persons performing certain works in nuclear
facilities – E3 (OG SRS, no. 9/81).
III.3.2) Will legal entities be required to
state the names and professional qualiﬁcations of the personnel responsible for execution of the contract: yes.
IV.1) Type of procedure: restricted.
IV.1.1) Have candidates already been
selected: no.
IV.2) Award criteria:
(B) The most economically advantageous tender in terms of:
B2) criteria as stated in contract documents.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 22. 8. 2005; 14.00
local time.
IV.3.4) Dispatch of invitations to tender
to selected candidates: estimated date: 1. 9.
2005.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
IV.3.7.1) Persons authorised to be present at the opening of tenders: representatives of bidders with written authorization.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.3) Does the contract relate to a project/programme ﬁnanced by EU funds: yes.
If yes, indicate the project/programme
and any useful reference:
a) Programme: Phare.
b) Financing
[Budget line / Financing agreement / Other]
2002 Horizontal programme in the ﬁeld
of nuclear safety.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
14. 7. 2005.
Agency for Radwaste Management

Št. 146
Ob-20388/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Agency for Radwaste Management, For the attention of: Mr.
Bojan Hertl, Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Telephone ++386(0)1/23-632-14,
Fax ++386(0)1/23-632-30, Electronic mail:
bojan.hertl@gov.si,
Internet
address:
http://www.gov.si/arao.
I.2) Address from which further information can be obtained: as in I.1.
I.3) Address from which documentation
may be obtained: as in I.1 .
I.4) Address to which tenders/requests to
participate must be sent: as in I.1.
I.5) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1.3) Type of service contract: service
category .
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.5) Title attributed to the contract by
the contracting authority: assistance in development of conceptual design for LILW
repository in Slovenia.
II.1.6) Description/object of the contract:
the purpose of this project is to enable the transfer of BAT (best available
technologies) in the ﬁeld of LILW management and disposal from EU countries
to Slovenia and to enable the transfer
of problem speciﬁc expertise and knowhow in the ﬁeld of waste re-conditioning
technologies aimed at waste conditioning with respect to the WAC of a given
optimum LILW disposal type to Slovenia.
The overall objective is to ensure a safe
and permanent solution for the management of low and intermediate radioactive
waste LILW in Slovenia and to ensure
highest safety standards for radioactive
waste disposal in Slovenia that comply
with the best practices in the EU.
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance:
Place of delivery and performance:
ARAO, Parmova 53, Ljubljana.
Location of works:
– ARAO, Parmova 53, Ljubljana,
– Central interim storage Brinje, Brinje,
– NEK Krško, Krško,
– Contractor's location.
NUTS code: SI00.
II.1.8.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main vocabulary, main object: 90.12.21.13-3, additional objects:
74.27.62.00-6.
II.1.9) Division into lots: no.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
A study, which will ensure:

– safe and permanent/sustainable solution for the management of low and intermediate radioactive waste (LILW) in Slovenia,
– and highest safety standards for radioactive waste disposal in Slovenia that comply with the best practices in the EU.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: 10 month/s from the award
of the contract.
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and payment and/or reference to the relevant provisions: project budget: 500.000 EUR.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier
or service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, ﬁnancial and technical
capacity required: any supplier may be disqualiﬁed who:
a) is bankrupt or being wound up, are
having their affairs administered by the courts, have entered into an arrangement with
creditors, have suspended business activities are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any analogous
situation arising from a similar procedure
provided for in national legislation or regulations;
b) has been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment which has the force of res judicata;
c) has been guilty of grave professional
misconduct proven by any means which the
Contracting Authority can justify;
d) has not fulﬁlled obligations relating to
the payment of social security contributions
or the payment of taxes in accordance with
the legal provisions of the country in which
they are established or with those of the country of the Contracting Authority or those
of the country where the contract is to be
performed;
e) has been the subject of a judgment
which has the force of res judicata for fraud,
corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental
to the Communities’ ﬁnancial interests;
f) following another procurement procedure or grant award procedure ﬁnanced
by the Community budget, they have been
declared to be in serious breach of contract
for failure to comply with their contractual
obligations.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: extract from the Register of companies issued by a competent judicial or
legal authority of the country in which it is
established.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required:
– a statement of the ﬁrm’s overall turnover for the last three years (2002, 2003,
2004).
The annual income of the tenderer in
the period 2002-2004 must be at least
1.000.000 €.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required:
A description of the ﬁrm's qualiﬁcations
with reference to projects of similar nature
and the same scope. At least two similar
projects. The projects must be comparable
with this one in complexity and scope.
The description needs to follow the
standard application form available at
the following internet address http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm.
III.3.1) Is provision of the service reserved to a speciﬁc profession: yes.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lendava, kontaktna oseba: mag. József Mursics, Trg Ljudske pravice 5, 9220
Lendava, Slovenija, tel. +386/2/578-94-01,
faks +386/2/578-94-09, elektronska pošta:
jozsef.mursics@lendava.si, internetni naslov: www.lendava.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 005-2005-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje kanalizacijskega omrežja
faza I. in faza II.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Lendava.
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: vzdrževanje kanalizacijskega omrežja za fazo I., ki
je že zgrajena, in za fazo II., ki bo predvidoma izgrajena v mesecu juniju 2006.
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečno plačevanje v roku 30 dni po prejemu
računa.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
skrajnega roka oddaje ponudbe;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno osojen
– potrdilo ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
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– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo davčnega urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke, iz katerega je razvidno,
da ni imel blokiranega računa;
– da ponudnik daje 30-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam tehničnega osebja v skladu s
točko 03.02. navodil,
– seznam tehnične opreme c skladu s
točko 03.03. navodil.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka TR Občine Lendava: 01259-0100012919.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno – osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2005
ob 12. uri; Občina Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, SI – 9220 Lendava.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Občina Lendava
Ob-20457/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Sonja Marušič,
Janko Boštjančič, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, Slovenija, tel. 05/72-10-100, faks
05/72-10-102, elektronska pošta: obcina@pivka.si, internetni naslov: www.pivka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2005 SM.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje avtobusnih prevozov šoloobveznih otrok iz območja Občine Pivka
v OŠ Pivka in OŠ Košana za šolski leti
2005/2006 in 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Pivka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevoz
šoloobveznih otrok iz območja Občine Pivka v OŠ Pivka in OŠ Košana za šolski leti
2005/2006 in 2006/2007. Relacije so določene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 30. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naročila mora
biti veljavna do 30. 9. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
račune poravna v roku 30 dni od prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skupina izvajalcev mora
predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev. Ne glede na to, pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Pravne osebe:
– izpisek iz sodnega registra,
– odločba upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti.
Fizične osebe:
– potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov,
– priglasitveni list pričetka poslovanja, izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS,
– obrtno dovoljenje (če je gre za obrtno
ali podobno dejavnost).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: potrdilo kandidatove
poslovne banke, da kandidatov transakcijski
račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran, ali BON2 in BON1,
– za ﬁzične osebe: napoved za odmero
davka od dohodka iz dejavnosti za preteklo
leto in bilanca stanja za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika v zvezi z javnim
naročilom (za zadnja tri leta),
– izobrazbena struktura zaposlenih pri
ponudniku.
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.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: 01/2005 SM.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 8. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo za razpisno dokumentacijo se nakaže na TRR
Občine Pivka št. 01291-0100016298, z namenom nakazila: javni razpis- prevozi. Ob
zahtevi razpisne dokumentacije je potrebno
občinsko upravo obvestiti kdaj je bilo plačilo
izvedeno.
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: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
z ustreznimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 10. uri, sejna soba Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Občina Pivka

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: brezplačno
na internetnem naslovu: http://www2.
gov.si/svez/svez.nsf/index.htm.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski ali angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2005
ob 10. uri, Šubičeva 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletni
strani: http://www2.gov.si/svez/svez.nsf/index.htm.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Služba Vlade RS za evropske zadeve

Ob-20459/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Služba Vlade RS za evropske zadeve, kontaktna
oseba: Nataša Rumpret, Šubičeva 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-25-50,
faks +386/1/478-23-10, elektronska pošta: natasa.rumpret@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.si/svez/svez.nsf/index.htm.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Trg OF
13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/434-93-90, faks +386/1/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 9.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 881-14/2005/2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vmesno vrednotenje projektov Phare in
Prehodni vir v letih 2005 do 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Slovenija.
Šifra NUTS: SI0.

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.12.12.30-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: namen
posla je izvajanje vmesnih presoj projektov
Phare in Prehodnega vira v letih 2005 do
2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2005, konec 1. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v vrednosti
240.000 SIT z veljavnostjo od 15. 9. 2005
do 14. 12. 2005.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. kandidat je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. kandidat ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. najmanj 3 leta izkušenj z vmesnimi
ali končnimi vrednotenji projektov Phare ali
Prehodnega vira, dokazati je potrebno sodelovanje pri najmanj 10 takih vrednotenjih;
4. Najmanj 4 in največ 8 strokovnjakov,
ki izpolnjujejo naslednje zahteve: Projektni
vodja, pooblaščen za vodenje tega projekta
s strani ponudnika (najmanj 10 let izkušenj
s projekti v državah članicah ali kandidatkah, ki jih je ﬁnancirala EU), zadolžen tudi
za koordinacijo dela z naročnikom in stalno
dosegljiv v delovnem času preko telefona,
faksa in epošte.
Skupina strokovnjakov z mednarodnimi
izkušnjami na različnih področjih, povezanih
s tem poslom.
Domači strokovnjaki z različnih področij,
povezanih s tem poslom.
Pod zahtevane izkušnje se razume:
– izkušnje z zadevami evropskega združevanja in pridružitvami na splošno, posebej
pa izkušnje glede pred in po pridružitvenimi
problemi v novih članicah;
– izkušnje v javni upravi in pri vodenju
projektov (načrtovanje, vzpostavitev, nadzor
in vrednotenje);
– poznavanje načrtovanja, nadzorovanja
in vzpostavljanja programov;
– skupnosti za ﬁnanciranje pred in po pridružitvenih aktivnosti novih članic;
– izkušnje z vodenjem ali vrednotenjem
ﬁnanciranja programov EU;
– izkušnje s projekti v EU, posebej s ﬁnanciranjem programov držav članic;
– poznavanje postopkov in Evropske komisije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za dokazovanje 1. pogoja: izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence;
2. za dokazovanje 2. pogoja: potrdilo
ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za dokazovanje 3. pogoja: izjava ponudnika v razpisnem obrazcu A-4: Prijava,
tabela 1.6 Reference;
2. za dokazovanje 4. pogoja: izjava ponudnika v razpisnem obrazcu A-11: Kapacitete.
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Ob-20550/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 16.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevzem in ravnanje (dezinfekcija) z infektivnimi odpadki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 16.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75-dnevni plačilni rok od datuma izstavitve računa.

Stran

5420 /

Št.

69 / 22. 7. 2005

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
ﬁnančno ter tehnično usposobljenost in sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil, navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti;
2. izjava ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni nehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan, določen za predložitev ponudb;
4. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni
davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni na dan, določen za predložitev
ponudb;
6. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan, določen za predložitev ponudb;
7. izjava ponudnika, da nudi 75-dnevni
plačilni rok od datuma izstavitve računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izjava ponudnika, da zagotavlja 100%
razpisanih vrst storitev;
9. potrdilo oziroma dovoljenje Ministrstva
za okolje in prostor, da ponudnik sme zbirati
odpadke iz zdravstva klasiﬁkacijske številke
skupine 18.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks: 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je treba vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Prevzem infektivnih odpadkov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 8. 2005 do 13.
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: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 10. uri, v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ekon, zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost naročila je 10,000.000 SIT.
Pogodba se bo sklenila za obdobje petih
let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila
Ob-20582/05
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.
03/733-87-16, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava proj. dok. PGD PZI (vodna ureditev Savinje in Rečice, prostorska in komunalna ureditev levega brega Savinje,
brv čez Savinjo, komunalno opremljanje
in urejanje zemljišča na desnem bregu
Savinje) v okviru UN Zdravilišča Laško
(Ur. l. RS, št. 86/04).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev in/ali 150 dni od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za, kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-

močna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali če je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki jih mora
poravnati v RS;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom;
6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da leta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja
za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON
2 ali BON 3) in dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni;
7. da ni dal zavajajočih podatkov;
8. da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto ﬁnančnega zavarovanja: bančna garancija v višini 10% orientacijske vrednosti;
9. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe;
3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
2. menje 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. izvleček iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2004;
4. potrdilo o plačilni sposobnosti od vseh
bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5. da je ponudnik ﬁnančno in poslovno
sposoben: Da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ali podatke iz bilance
uspeha in stanja, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni;
6. da nudi 60 dnevni plačilni rok;
7. da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto ﬁnančnega zavarovanja: bančna garancija v višini 10% orientacijske vrednosti;
8. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
pred sklenitvijo pogodbe dobil garancijo za
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi kadrovskimi zmogljivostmi in izvaja podobne storitve;
2. ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvaliﬁkacijo osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi del;
3. da so ponudnik, njegovi podizvajalci ter strokovni sodelavci v zadnjih desetih letih izvedli podobne strokovne storitve
na področju visokih gradenj, komunalnega
urejanja, urejanja prostora, urejanja vodnih
ureditev na vodotoku I. reda, urejanju plinovodnega omrežja, krajinske arhitekture,
zahtevnih objektov, geoloških raziskav in
geodetskih odmer;
4. ponudnik oziroma njegov podizvajalec
priloži dokazila s potrdili naročnikov tako, da
ima na vsakem področju iz točke 3. uspešno
izvedeni vsaj dve naročili;
5. ključni kadri, ki bodo vodili projekt,
imajo ustrezne kvaliﬁkacije in reference.
Predvideni odgovorni vodja projekta ima
najmanj visoko strokovno izobrazbo;
6. ponudnik je priložil terminski plan izvedbe del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; če je, sklic na
ustrezen zakon ali druge predpise: ZUREP,
ZGO.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 8. 2005.
Cena:10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 8. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2005
ob 12. uri, Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Občina Laško

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 ob izpolnjevanju vseh
razpisnih pogojev.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005 do
10. ure.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 01294-0100016345.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 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: ponudba mora biti veljavna do
podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščen predstavnik
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 12. uri; Postojna, v sejni sobi Kulturnega
doma Postojna, Prešernova ulica 1, Postojna (vhod iz Prešernove ulice).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Občina Postojna

Ob-20613/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Postojna, kontaktna oseba: Romana
Derenčin, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/728-07-20, faks
05/728-07-80, elektronska pošta: romana.derencin@postojna.si, internetni naslov:
www.postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Postojna, kontaktna

oseba: Katja Doles, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/728-07-23,
faks 05/728-07-80, elektronska pošta: katja.doles@postojna.si, internetni naslov:
www.postojna.si; Občina Postojna, kontaktna oseba: Alenka Hladnik Suša, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/728-07-21, faks 05/728-07-80, elektronska pošta: alenka.hladnik@postojna.si, internetni naslov: www.postojna.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Postojna, sprejemna
pisarna, kontaktna oseba: Julija Kniﬁc, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Slovenija.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Postojna, pripis: »Ne odpiraj – prevozi otrok«,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v
Občini Postojna v šolskih letih 2005/06,
2006/07, 2007/08; (podrobnejši opis storitev (po relacijah) se nahaja v razpisni dokumentaciji).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
prevozi osnovnošolskih otrok za:
– Osnovno šolo Antona Globočnika Postojna s podružnicami;
– Osnovno šolo Miroslava Vilharja Postojna s podružnicami;
– Osnovno šolo Prestranek.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: originalna bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT, ki mora biti veljavna
še 30 dni po roku, določenem za izdajo obvestila o oddaji javnega naročila najugodnejšemu ponudniku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno,
skladno z veljavno zakonodajo o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v III.1.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok; Zakon o prevozih v cestnem prometu; Pravilnik
o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu; in ostala veljavna zakonodaja
za področje razpisane storitve.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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Št. 123/2005
Ob-20619/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Destrnik, kontaktna oseba: Miran Čeh,
direktor občinske uprave Občine Destrnik,
Vintarovci 50, 2253 Destrnik, Slovenija, tel.
02/761-92-50, faks 02/761-92-52, elektronska pošta: obcina.destrnik@destrnik.si, internetni naslov: www.destrnik.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64-9/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov učencev v
Osnovno šolo Destrnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Destrnik.
Šifra NUTS: EO 38
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
učencev se lahko izvajajo kot pogodbeni
prevozi ter kot javni in posebni linijski prevozi. Obseg in čas relacij je naveden v razpisni
dokumentaciji.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti (brez DDV) z rokom
veljavnosti 10 dni po podpisu pogodbe, izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu od šole potrjenega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti (brez
DDV) z rokom veljavnosti 10 dni po podpisu
pogodbe,
– seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licence za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v notranjem
cestnem prometu,
– seznam in licence za vozila in drugi podatki za vozila iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja tehnične, ﬁnančne, kadrovske in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila,
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z odgovorno osebo posamezne šole.
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,
– Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu,
– Pravilnik o prevozih skupin otrok v avtobusnem prometu,
– ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Uradni list RS, št. 52 z
dne 27. 5. 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 19. 8. 2005 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 8. 2005 do
12. 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: 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: 25. 8. 2005
ob 8. uri, v sejni sobi Občine Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Občina Destrnik
Ob-20640/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 23-1B.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: ﬁzično in tehnično varovanje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ﬁzično in tehnično varovanje na objektih
Pošte Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
2) Kratek opis: tehnično in ﬁzično varovanje na poslovni enoti Celje.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
2) Kratek opis: tehnično in ﬁzično varovanje na poslovni enoti Koper.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
2) Kratek opis: tehnično in ﬁzično varovanje na poslovni enoti Kranj.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
2) Kratek opis: tehnično in ﬁzično varovanje na poslovni enoti Ljubljana.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
2) Kratek opis: tehnično in ﬁzično varovanje na poslovni enoti PLC Ljubljana.
Sklop št. 6

1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
2) Kratek opis: tehnično in ﬁzično varovanje na poslovni enoti Maribor.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
2) Kratek opis: tehnično in ﬁzično varovanje na poslovni enoti Murska Sobota.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
2) Kratek opis: tehnično in ﬁzično varovanje na poslovni enoti Nova Gorica.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
2) Kratek opis: tehnično in ﬁzično varovanje na poslovni enoti Novo mesto.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
2) Kratek opis: tehnično in ﬁzično varovanje na upravi družbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: Poslovna enota Celje,
2. sklop: Poslovna enota Koper,
3. sklop: Poslovna enota Kranj,
4. sklop: Poslovna enota Ljubljana,
5. sklop: Poslovna enota PLC Ljubljana,
6. sklop: Poslovna enota Maribor,
7. sklop: Poslovna enota Murska Sobota,
8. sklop: Poslovna enota Nova Gorica,
9. sklop: Poslovna enota Novo mesto,
10. sklop: Uprava družbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2005 in/ali konec
31. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT) in bančna garancija
za dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– ponudnik mora imeti veljavno licenco
za opravljanje storitev tehničnega in ﬁzičnega varovanja,
– ponudnik predloži izjavo, da bo s 4. 1.
2006 izpolnjeval vse z zakonom predpisane
pogoje za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja (ponudnik bo do tega datuma
predložil dokazila),
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
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takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo
banke o ponudnikovi solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti tehnično sposoben
izvesti naročilo,
– izjava ponudnika, da bo zagotovil stalni
daljinski nadzor preko varnostno nadzornega centra,
– izjava ponudnika, da dovoljuje zamenjavo varnostnika v skladu z zakonom ali v
primeru neizpolnjevanja navodil.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. 60% cena za sklop,
2. 20% reference,
3. 20% prisotnost ISO standarda.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 ob
12. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2005
ob 11. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-20698/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktni osebi: dr. Metka Gorišek, mag. Andrej
Kryžanowski, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-00,
faks 01/478-74-22, elektronska pošta: andrej.kryzanowski@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in
prostor, kontaktni osebi: dr. Metka Gorišek,
tel. 01/309-42-20, mag. Andrej Kryžanowski, tel. 01/309-42-24, Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/309-42-20,
faks 01/309-42-30, elektronska pošta: andrej.kryzanowski@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor,
kontaktna oseba: Mani Šefran, vložišče,
II. nadstropje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-73-20, faks
01/478-74-22.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za okolje in prostor, kontaktna oseba: Mani
Šefran, vložišče, II. nadstropje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-73-20,
faks 01/478-74-22.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: ocena kakovosti vodnih virov
za potrebe projekta »Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in
zalednega kraškega območja«.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-3/2004-(10).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava ocene kakovosti načrtovanih vodnih virov za potrebe priprave državnega
lokacijskega načrta (DLN) in izvedbo investicijske, projektne ter izvedbene dokumentacije za projekt "Ureditev oskrbe
prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre
in zalednega kraškega območja".
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.31.10.00-2.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC-86761.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
predmet naročila je izvedba analize zatečenega stanja na prispevnem območju načrtovanih vodnih virov (Reka, Padež/Suhorka)
z namenom ovrednotiti uporabnost vodnih
virov za preskrbo s pitno vodo. V sklopu naročila so predvidene naslednje aktivnosti:
I. pregled obstoječe dokumentacije;
II. opredelitev območja obdelave;
III. odvzem vzorcev vode za analize kakovosti površinske vode na predvidenem
območju odvzema in prispevnem območju
Reke;
IV. izdelava analiz kakovosti površinske
vode;
V. obdelava podatkov.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo
najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik ﬁnancira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava
plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS, podzakonskimi predpisi in
pogodbo. Ponudbena cena je ﬁksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci
oziroma zunanjimi strokovnimi sodelavci. V
primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov, samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu, priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa;
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 ali njegov podizvajalec mora
v celoti izpolnjevati pogoje, skladno s 16.
členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS,
št. 19/04 in 35/04), in sicer, da izpolnjuje
splošna merila za delovanje preskusnih laboratorijev, predpisana po standardu SIST
EN ISO/IEC 17025, in da redno sodeluje
v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih
– štejejo reference, ki jih je ponudnik ali ponudnikov podizvajalec pridobil s sodelovanjem z drugimi laboratoriji pri vzpostavitvi in
organizaciji raziskav varstvenih in okoljevarstvenih ukrepov pri zagotavljanju kvalitete
površinskih voda v obdobju 2000-2005;
4. reference ponudnika: zahteva se, da
je bil ponudnik samostojni nosilec ali podizvajalec najmanj 1 sklopa raziskav pri
vzpostavitvi in organizaciji varstvenih in okoljevarstvenih ukrepov pri zagotavljanju kvalitete površinskih voda – štejejo reference, ki
so bile izvedene v obdobju 2000-2005;
5. ponudnik mora zagotoviti stalnega odgovornega nosilca naloge z univerzitetno
izobrazbo naravoslovne tehnične smeri, ki
je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju ter bo naročniku stalno na razpolago.
Naročnik ne bo naknadno dovoljeval menjave odgovornega vodje projekta, razen v
primeru višje sile;
6. reference odgovornega nosilca naloge: zahteva se, da je nosilec vodil ali sodeloval pri organizaciji najmanj 1 raziskave varstvenih in okoljevarstvenih ukrepov
pri zagotavljanju kvalitete površinskih voda
– štejejo reference, ki so bile izvedene v obdobju 2000–2005;
7. 3 strokovni sodelavci v projektni skupini: zahteva se, da poleg nosilca naloge sodelujejo v strokovni ekipi izvajalca naslednji
strokovni proﬁli, ki pokrivajo področja:
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1. biologija – uni. dipl. biol.,
2. kemija – uni. dipl. inž. kem.,
3. zdravstvena hidrotehnika – uni.
dipl. inž. gradb.;
8. reference strokovnih sodelavcev: zahteva se, da je vsak v projektno skupino
prijavljeni strokovni sodelavec glede na prijavljeno področje sodeloval pri organizaciji
najmanj 1 raziskave varstvenih in okoljevarstvenih ukrepov pri zagotavljanju kvalitete
površinskih voda – štejejo reference, ki so
bile izvedene v obdobju 2000–2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pogoji se izpolnjujejo z naslednjimi
dokazili:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila:
– za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra,
– za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji se izpolnjujejo z naslednjimi dokazili:
3. izpolnjena izjava ponudnika ali podizvajalca, da izpolnjuje splošna merila za delovanje preskusnih laboratorijev, predpisana
po standardu SIST EN ISO/IEC 17025, in da
redno sodeluje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih z vpisom ustreznih referenc
(v razpisni obrazec Izjava),
4. vpis ponudnikovih referenc v razpisni
obrazec A-4: Prijava (tabela 1.6 Reference),
5. fotokopija obrazca M-2 ali fotokopija
relevantne strani iz delovne knjižice oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je
razvidno, da je odgovorni nosilec naloge v
rednem delovnem razmerju pri ponudniku,
in fotokopija dokazila o strokovni izobrazbi
odgovornega nosilca naloge ter vpis odgovornega nosilca naloge v razpisni obrazec
A-11: Kapacitete;
6. vpis referenc odgovornega nosilca v
razpisni obrazec A-11: Kapacitete,
7. vpis strokovnih sodelavcev v razpisni
obrazec A-11: Kapacitete in fotokopija dokazil o strokovni izobrazbi vsakega prijavljenega strokovnega sodelavca,
8. vpis referenc strokovnih sodelavcev v
razpisni obrazec A-11: Kapacitete.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje,
skladno s 16. členom Pravilnika o pitni vodi
(Ur. l. RS, št. 19/04 in 35/04).
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo
predložiti uradno listino, s katero dokazujejo
izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti, ki jih skladno s pravili države ponudnika izda pristojni organ.
V primeru sodelovanja tujih strokovnih
sodelavcev ponudniki lahko predložijo zahtevane dokumente (dokazila o strokovni
izobrazbi, potrdila o opravljenih strokovnih
izpitih, potrdila o vpisu v register pooblaščenih inženirjev pri pristojni poklicni zbornici,
referenčni objekti strokovnjaka) v tujem jeziku in priložijo prevod v slovenskem jeziku,
ni pa potrebno, da prevod potrdi sodno zapriseženi prevajalec.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena razpisanih storitev
2. reference članov projektne skupine,
3. reference ponudnika.
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 vsak delovni dan od 9.
do 15. ure, v petek do 14.30, na Ministrstvu
za okolje in prostor, Ljubljana, Dunajska 48,
Mani Šefran, vložišče v II. nadstropju, do
16. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila na račun
01100-6300109972, sklic na številko 11
16110 7111290 – št. objave 05 z navedbo
"plačilo razpisne dokumentacije za izdelavo
ocene kakovosti vodnih virov za »Oskrbo s
pitno vodo slov. Istre«".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 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:
90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2005
ob 12. uri; Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna
soba št. 514 v V. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 18. 7. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-20708/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Beltinci, kontaktna oseba: Venčeslav Smodiš, tajnik Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, Slovenija, tel.
541-35-35, faks 541-35-70, elektronska
pošta: obcina@beltinci.si, internetni naslov:
www.beltinci.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: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok
na območju Občine Beltinci v šolskem
letu 2005-2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Območje Občine Beltinci

– za Osnovno šolo Beltinci (relacije prevozov so razvidne v razpisni dokumentaciji).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zagotavljanje prevozov osnovnošolskih otrok
Osnovne šole Beltinci.
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 višini 5 % od vrednosti javnega naročila;
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo v višini 5 % od vrednosti pogodbe za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se bo vršilo na podlagi prejetih računov. Rok
plačila je 30 dni od pravilno izstavljenega
računa. Izbrani prevoznik bo račun izdal do
10. 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: v skladu z zakonom.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja, v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež;
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja ter potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun
(ponudnik bo predložil enega od navedenih
obrazcev v odvisnosti od registracije);
– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da ima licenco za prosti cestni prevoz
oseb v notranjem cestnem prometu;
– predloži seznam vozil in voznikov, ki
imajo zahtevano licenco;
– predloži seznam vozil in voznikov, ki jih
bo ponudnik vključil v izvajanje šolskih prevozov in izkaže zadostne kapacitete vozil in
voznikov za izvedbo razpisanih storitev, ki
jih mora izpolnjevati ponudnik;
– da je sposoben zagotavljati nadomestilo v primeru okvare vozila ali odsotnosti
voznika;
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– da je skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko in ﬁnančno sposoben
izvesti javno naročilo;
– da je predložil bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5 % vrednosti naročila,
veljavno še 90 dni od do odpiranja ponudb;
– da je predložil izjavo banke, da bo dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene
vrednosti, veljavno najmanj do konca pogodbenega roka.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni;
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izda
pristojni davčni urad in carinska uprava, potrdilo ne sme biti starejše do 30 dni;
– izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 ali BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance
stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov
račun, da le-ta v preteklih 6-ih mesecih ni bil
blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo
obrazca BON 2 ali BON 3) dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni;
– bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5 % od vrednosti ponudbe, ki mora biti
veljavna še 90 dni od odpiranja ponudb;
– izjava banke, da bo ponudniku oziroma
naročniku garancije izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti v primeru,
da bo s ponudnikom podpisana pogodba o
izvajanju del.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših izvedb storitev
prevozov učencev v zadnjih treh letih in priložena potrdila o dobro opravljenem delu;
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov;
– licenco za prosti cestni prevoz oseb v
notranjem cestnem prometu;
– seznam vozil in voznikov, ki imajo zahtevano licenco. Priloži se zadnji izpis izdajatelja licence;
– seznam vozil in voznikov, ki jih bo ponudnik vključil v izvajanje šolskih prevozov,
ki izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur. list RS, št. 110/04);
– seznam vozil mora vsebovati reg. št.,
št. sedežev in starost vozila,
– seznam voznikov, ki imajo veljavno
vozniško dovoljenje ustrezne kategorije,
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mora vsebovati leta neprekinjene poklicne
vožnje avtobusa;
– izjavo o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika;
– izjavo, da je skladno z zahtevami naročnika, tehnično, kadrovsko in ﬁnančno
sposoben izvesti javno naročilo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 8. 2005, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti pri naroč-

niku ob predpogoju plačila cene 6.000
SIT na transakcijski račun naročnika:
01202-0100011541, UJP Murska Sobota.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 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: 23. 8. 2005
ob 13. uri, Občinska uprava Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu s tem
razpisom in z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Občina Beltinci

Št. 404-08-236/2005-3

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel 01/471-23-48, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 7 (storitev po prilogi IA
Zakona o javnih naročilih, in sicer: računalniške storitve in sorodne opreme).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 232/2005 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:

Ob-20714/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_
narocila@mors.si.
Zap. št. Blago/storitev

Količina

1.

Programska oprema

1.1

Peregrine licence za imenovane (named) uporabnike v sklopu SSF
paketa

1.2

Peregrine licence za hkratne (ﬂoating) uporabnike v sklopu SSF
paketa

1.3

Peregrine dokup IR Expert modula za obstoječih 5 licenc za imenovane uporabnike

1

1.4

Peregrine dokup Report Center modula za obstoječih 5 licenc za
imenovane uporabnike

1

1.5

IBM Tivoli licence za Conﬁguration Manager z vzdrževanjem

2.

Šolanje upravljavcev in uporabnikov

5
10

3500

2.1

Za IBM Tivoli Conﬁguration Manager – upravljavci (administatorji)

2.2

Za Peregrine Service Center – upravljavci (skrbnik aplikacije)

2.3

Za Peregrine Service Center – izvajalci (delo v EVT – service desk)

10

2.4

Za Peregrine Sevice Center – analitiki 1. nivo (v sklopu uvajanja
– inženirji na terenu)

70

2.5

Za Peregrine Sevice Center – analitiki 2. nivo (v sklopu uvajanja)

30

3.

Izvedba storitev implementacije

3.1

Uvedba IBM Tivoli Conﬁguration Manager

3.2

Uvedba Peregrine Service Center

3.3

Uvedba Peregrine Asset Center

2
2
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: MORS, GŠSV, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana.
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: rok izdelave: 3 meseci od sklenitve pogodbe oz. najkasneje do 30. 11.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) bančna garancija za resnost ponudbe,
brezpogojno in plačljivo na prvi poziv (vzorec v Prilogi št. 8), v višini najmanj 2% od
vrednosti njegove ponudbe, brez DDV (skupaj vrednost vseh ponujenih sklopov), kolikor ponudba (skupna vrednost vseh ponujenih sklopov) presega vrednost 30,000.000
SIT brez DDV, veljavno najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb;
b) izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(Priloga št. 9), da bo izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
nepreklicno in brezpogojno (vzorec v prilogi
št. 11), v višini najmanj 2% od vrednosti pogodbe, brez DDV, z veljavnostjo vsaj še 1
mesec čez trajanje pogodbe, kolikor bo s
ponudnikom sklenjena pogodba in bo ta presegala vrednost 30,000.000 SIT brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni od uradnega prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1 za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence;
1.2 za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): overjeno potrdilo, da so
vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno; dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence, oziroma lastna izjava, pod kazensko in materialno odgovornostjo, v skladu z 44. členom
ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
ni potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
dokazili:
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik (ne direktor!) ni vpisan v kazensko evidenco, ne
starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, in
– lastna izjava, pod kazensko in materialno odgovornostjo, v skladu s 44. členom
ZJN-1-UPB1, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navede-
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nim postopkom, skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila,
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa;
4.2. za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki): overjeno potrdilo, da so še vpisani
v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
Sklop meril
A
1. Zmogljivosti
ponudnika za izvedbo
projekta
2. Stroški

– izpolnjena in paraﬁrana vsaka stran
vzorčne pogodbe (Priloga št. 11).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila
ali
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik bo ponudnik, ki
bo dosegel najvišjo oceno po merilih in kriterijih, opisanih v prilogi V/1.

Utež
B
0,5

Maks. točk
C
100

0,5

100

poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati; dokazilo: fotokopija
potrdila, ki ga izda davčni ali drug pristojni
organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež,
ne starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma istovetnosti dokumenta z originalom (za zgoraj navedene fotokopije), pozove
ponudnika k predložitvi originala listine;
6. da ima priloženo, podpisano in žigosano krovno izjavo (Priloga št. 5).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1.1 za pravne osebe (gospodarske družbe): dokazila:
a) fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005, ali fotokopija
BON –1/P, izdanih v letu 2005, ali fotokopija
BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev
na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih v letu
2005;
1.2 ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): dokazili:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec s podatki o ponudniku (Poglavje III.);
– ponudba – cene (Priloga št. 1);
– načrt izvedbe projekta z opisom funkcionalnih in tehnoloških značilnosti (Priloga
št. 2);
– reference ponudnika (Priloga št. 3);
– kadrovski potencial ponudnika za izvedbo projekta (Priloga št. 4);
– krovna izjava(Priloga št. 5);
– izjava ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in roka
plačila (Priloga št. 6);
– izjava o zadostnih tehničnih zmogljivostih (Priloga št. 7);
– bančna garancija za resnost ponudbe
(Priloga št. 8);
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo posla (Priloga št. 9);

Dosežene točke
D

Ocena
B*D

Ocena ponudnika za posamezen sklop
meril je zmnožek števila doseženih točk
in uteži (B*D). Skupna ocena je seštevek
prejetih ocen za vse sklope ocenjevalnih
meril.
Metoda vrednotenja: ponudniki, ki ne
bodo izpolnjevali vseh pogojev, navedenih
v pogavlju V/1 Kriteriji ocenjevanja pod točko 7.1. Izločilni pogoji, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja.
Add 1.: ocena je enaka zmnožku uteži
(B) in končnega seštevka točk ocen poglavju V/I1Kriteriji ocenjevanja, točka 7.2: Kriteriji za ocenjevanje usposobljenosti.
Add 2.: vnesejo se točke iz poglavja V/1
Kriteriji ocenjevanja, točka 3. ocenjevanja
stroškov izvedbe (stolpec E).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005 do
10. ure.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 232/2005-ODP) na transakcijski
račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po
pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno št., št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000041) ter
potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne
zahteva plačilo razpisne dokumentacije. Zahtevo za razpisno dokumentacijo
po elektronski pošti ponudnik naslovi na
elektronski naslov, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika s številko faksa, št. javnega
naročila, elektronski naslov, na katerega
se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 dokončne izvedbe posla.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
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Ob-20721/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, kontaktna oseba: Predrag Sekulič, tel.
01/473-47-68, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/473-46-00, faks 01/431-60-35,
elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni
naslov: www.caa-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 08.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: študija upravičenosti nadgradnje sistema instrumentalnega pristajanja kategorije CAT I (ICAO) v kategorijo CAT
II oziroma CAT III (ICAO) in uvedbe postopkov pri zmanjšani vidljivosti (Low Visibility
Operations) na letališču Maribor.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
študija upravičenosti nadgradnje sistema instrumentalnega pristajanja kategorije CAT I (ICAO) v kategorijo CAT II oziroma CAT III (ICAO) in uvedbe postopkov
pri zmanjšani vidljivosti (Low Visibility
Operations) na letališču Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Letališče Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten obseg je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti z DDV.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki
ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik
in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist,...) Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
– izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zako-

niti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...);
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drag postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
– originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih presegati vrednost
javnega naročila, kar ponudnik izkaže z izkazom uspeha za zadnja tri leta. Kot dokaz
se predloži bilance stanja, izvlečki iz bilance
stanja ali drugim enakovrednim dokazilom.
Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane izkaze. Če
ponudnik glede na svojo statusno obliko ni
dolžan dajati takšnih izkazov je dolžan predložiti davčne napovedi;
– noben izmed računov ponudnika ne
sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran,
kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave
katere račune ima in obrazcem BON2 za
vsak svoj račun. Če se obrazec BON2 za
določen račun ne izdaja, se neblokiranost
računa izkaže z drugim enakovrednim dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima
odprt svoj račun;
– ponudnik mora predložiti izkaz o sposobnosti na podlagi Odredbe o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih porabnikov. Navedeni pogoj se dokazuje s predložitvijo izjave
ponudnika in s poročilom pooblaščenega
revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika, ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je do
datuma revizorjevega poročila, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnem oddaje
javnega naročila, poravnal vse svoje obveznosti do svojih dobaviteljev, podizvajalcev ali
kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev v zadnjih desetih letih s področja, ki
je predmet tega naročila (študije kategorije
CAT II oziroma CAT III (ICAO) ali uvedbe postopkov pri zmanjšani vidljivosti (Low
Visibility Operations)). Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in
izjavo, ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre
za skupno ponudbo se reference partnerjev
lahko komulirajo. Reference podizvajalcev
se ne upoštevajo;
– ponudnik mora navesti seznam zaposlenih oseb, ki bodo izvajale javno naročilo
skupaj s podatki o njihovi izobrazbi in referencah. Ponudnik mora imeti zaposlene
vsaj tri osebe z izobrazbo ustrezne smeri, ki
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v času izvajanja del ne bodo obremenjene
z deli na drugih projektih;
– ponudnik mora navesti seznam vseh
morebitnih podizvajalcev in pri vsakem
opredeliti delež udeležbe v razmerju do
vrednosti celotnega javnega naročila. Ponudnik lahko izvaja dela le s podizvajalci, ki
so navedeni v ponudbi;
– ponudnik mora podati izjavo, da daje
ponudbo za izvedbo projektov v skladu z
razpisno dokumentacijo, ter predložiti predračun.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-18/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 9. 2005 ob 14. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2005
ob 11.30; v sejni sobi Uprave RS za civilno
letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
projekt je soﬁnanciran s strani Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-20732/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestni muzej Ljubljana, kontaktna oseba:
Irena Veselko, Gosposka 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-12-502, elektronska
pošta: irena.veselko@mm-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava, dobava in montaža vitrin,
scenskih in drugih elementov, avdio – video elementov, graﬁčnega dela in vseh
ostalih sestavin stalne postavitve stalne
razstave o zgodovini Ljubljane -II. nadstropje; natančnejši opis je v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gosposka 15, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 12. 12. 2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(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: 10. 8. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR Mestni muzej Ljubljana, št. 01261-6030377287, sklic
JR-1/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 8. 2005
ob 10.15, Gosposka 15, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Mestni muzej Ljubljana

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
Ob-20118/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Pavčnik, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Pavčnik, Trg revolucije 12 – služba za investicije
in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, int. 499, faks 03/56-52-133,
elektronska pošta: Barbara.pavcnik@rth.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Turnšek Majda, Trg revolucije 12 – služba za investicije
in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, int. 458, faks 03/56-52-133,
elektronska pošta: majda.turnsek@rth.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Pavčnik, Trg revolucije 12 – služba za investicije in zapiranje,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-26-144,
faks 03/56-52-100, elektronska pošta:
rth@rth.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev ceste Opekarna – Nasipi in odvodnjavanja na območju Nasipov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 (NACE).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev ceste Opekarna – Nasipi in odvodnjavanja na območju Nasipov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izjavo ponudnika o predložitvi garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo ponudnika o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačila iz proračuna RS najmanj v 90
dneh ali več po izdaji računa – situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni predpisana.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: v skladu s prvim in četrtim odstavkom 42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z drugim in petim odstavkom
42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
BON-2, izdan največ 30 dni pred odpiranjem
ponudb, samostojni podjetniki pa BON-1/SP
in BON-2, izdan največ 30 dni pred odpiranjem ponudb, ali namesto BON-2 obrazec
s podatki o solventnosti za zadnje tri obračunsko zaključene mesece, ki ga izdajo
pristojne banke, pri katerih ima samostojni
podjetnik odprte transakcijske račune.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 2. a, b, č, g točko
drugega odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.4) Drugi podatki: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: ob dvigu.
Pogoji in način plačila: dokumentacija
je na razpolago pri kontaktni osebi, plača
se ob dvigu pri blagajni RTH, predstavnik
ponudnika mora imeti s seboj vse podatke, potrebne za izstavitev računa. Možno
je tudi nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706, odprt pri NLB Banki
Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je treba
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje dokumentacija, in pisno sporočiti Majdi
Turnšek vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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 23. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov in ostali navzoči.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 10. uri; sejna soba RTH d.o.o. v Trbovljah.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2005.
RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Storitve
Ob-20126/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Matjaž
Kosmačin, Dušan Kovačič – za tehnični del,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si, internetni naslov: www.elektromaribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30
in 9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128
– za splošni del, Matjaž Kosmačin, Dušan Kovačič, tel. 02/22-00-156/177 – za
tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00 107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve Priloga IA, št. 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pridobivanje investicijske dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – Vetrinjska ulica 2, Maribor in Območne enote.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 25,000.000
SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 leta od priznanja usposobljenosti
in sposobnosti kandidatom.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: naročnik bo v
2. fazi javnega razpisa povabil k oddaji ponudbe vse kandidate, katerim bosta priznani
usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega razpisa.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali pri blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2005 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.

VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 – za splošni del,
Matjaž Kosmačin, Dušan Kovačič, tel.
02/22-00-156/177 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 7. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-20417/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Aleksandra Juvan Žunk, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-22, elektronska pošta: rth@rth.si, aleksandra.juvan-zunk@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi raznega materiala s tovornim
vozilom nosilnosti nad 5000 kg z dvigalom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izvajanje storitev na področju Hrastnika.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: izvajanje storitev na področju Trbovelj.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku, določenem za odpiranje ponudb, in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
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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
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila
ali
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 8. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija, in pisno sporočiti gospe Juvan Žunk vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanj: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2005
ob 9.15, Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-20258/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Duhovnik,
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-14-32, faks 01/306-15-78, elektronska pošta: Mateja.Duhovnik@ljubljana.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 potrebno poslati prijave za sodelovanje/projekte: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: javni natečaj za izbiro strokovno
najprimernejše rešitve večstanovanjskih
stavb v soseski Polje II.
II.1.2) Opis: namen natečaja je pridobitev najprimernejše rešitve za večstanovnjske stavbe v soseski Polje II in izvajalca projektne dokumentacije za gradnjo
le-teh.
II.1.3) Lokacija: Ljubljana, območje urejanja MS 8/3-Polje, m.e. 3C/1.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da, arhitektura, krajinska arhitektura.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: merila so navedena
v natečajnih pogojih.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-2/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 10. 2005, na
naslovu Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Ljubljana, Zarnikova 3, soba 109,
vsak delavnik med 9. in 11. uro.
Natečajno gradivo se lahko prejme tudi po
pošti, in sicer na zahtevo po tel. 01/306-14-32
oziroma 01/306-15-64 ali na elektronskem
naslovu: darja.bozic@ljubljana.si oziroma
mateja.duhovnik@ljubljana.si, proti vnaprej
plačani odškodnini. Zainteresirani mora posredovati potrdilo o plačani pristojbini in na
podlagi posredovanega potrdila bo mogoče
posredoval natečajno gradivo po pošti.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo natečajnega gradiva se nakaže na TRR naročnika Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-6520972441 pri
Banki Slovenije z obveznim pripisom: Za
natečajno gradivo – Polje II v Ljubljani.
Pri dvigu natečajnega gradiva mora prevzemnik s potrdilom o plačilu izkazati, da
je bilo plačilo izvedeno. Naročnik ni davčni
zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 10. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada – 4,000.000 SIT,
2. nagrada – 2,700.000 SIT,
3. nagrada – 1,500.000 SIT,
tri priznanja po 850.000 SIT.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: odškodnine v višini 350.000 SIT;
predvideni sklad za odškodnine znaša
2,800.000 SIT.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije: člani: Aleksander Ostan, Jožka Hegler, Majda
Kregar, Ina Šuklje Erjavec, Tonka Grgič.
Nadomestna člana: Miha Kajzelj, Mateja
Duhovnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-20115/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni socialno varstveni zavod Dom Lukavci,
Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, kontaktna oseba: Jože Jandl, Lukavci 9, 9242
Križevci pri Ljutomeru, Lukavci, Slovenija,
tel. 02/58-88-420, faks 02/58-88-442, elektronska pošta: doml.@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prehrambeno blago in
kurilno olje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 71,530,000 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:
– Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ulica 10, 9000 Murska Sobota; sklop št. 9,
mleko in mlečni izdelki,
– ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj;
sklop št. 2 konzervirana zelenjava v rinfuzi,
sklop št. 6 rastlinsko olje in margarina, sklop
8 prehrambeno blago in pijače, sklop 12 blago za interno trgovino,
– Mlin Žnidarič d.o.o., Precetinci 44, 9243
Mala Nedelja.; sklop 10 mlevski izdelki,
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj; sklop št. 4 sveže perutninsko
meso in perutninski izdelki,
– Kruh-Pecivo d.d., Ul. Jožice Flander
2, 2000 Maribor; sklop št. 5 kruh, pekovsko
pecivo in slaščičarski izdelki,
– Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana; sklop št. 3 zamrznjena živila, sladoledi,
– Petrol d.d., Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana; sklop št. 11 kurilno olje,
– Pitus d.o.o., Pesnica 14a, 2201 Zgornja Kungota; sklop št. 1 sveže sadje in zelenjava, jajca,
– Podplatnik d.o.o., Kerenčičev trg 7,
2270 Ormož; sklop št. 7 meso in mesni
izdelki.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja in najvišja ponudba: 7,186.257,70 SIT, 7,958.148,88
SIT;
4,213.936
SIT,
5,274.857,20
SIT; 2,244.792,67 SIT, 2,922.002,81
SIT; 9,286.928,05 SIT, 10,851.377,45
SIT; 511.005,59 SIT, 802.402,87 SIT;
3,780.100,06 SIT, 5,259.447,09 SIT;
273.179,73 SIT, /; 3,098.524,48 SIT,
3,328.124,97 SIT; 3,388.512 SIT, 3,538,200
SIT; 3,617.306,69 SIT, 4,075.934,76
SIT; 12,215.120 SIT, 13,156.899,74 SIT;
17,407.882,29 SIT, 17,721,659,26 SIT.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2005.
Dom Lukavci
Št. 404-08-122/2005-17
Ob-20116/05
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:
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 59/2005-ODP, nakup kompletov za razsvetljavo.
II.5) Kratek opis: nakup kompletov za
razsvetljavo – notranji in zunanji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT brez vključenega
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 59/2005-ODP
– Nakup kompletov za razsvetljavo: Protel
d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Oblak, Tacenska 95, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/516-11-11, faks 01/516-11-12, elektronska pošta: protel@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
27,876.798 SIT, sklenjene dne 7. 7. 2005;
najnižja vrednost: 27,876.798 SIT, najvišja
vrednost: 29,750.632 SIT
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-122/2005-17.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 1. 4. 2005,
Ob-8886/05.
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: 12. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-20129/05
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: programska oprema
za podporo razvoju in operativnim procesom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,466.225 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 40/B: SRC.SI d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Aberšek, Tržaška 116,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/42-28-000,
faks 01/42-34-173.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,575.290 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11646/05 z dne 29. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-20131/05
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava 186 koles z
dodatno poštno opremo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,134.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 75 točk,
2. servisna mreža – 15 točk,
3. garancijska doba – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 30/B: Poslovno posredništvo Matevž Fortuna s.p., kontaktna oseba:
Matevž Fortuna, Stritarjeva ulica 4, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/20-21-669, faks
04/20-21-669.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,733.600 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8282/05 z dne 25. 3. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-20132/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: optični sistem.
II.5) Kratek opis: izgradnja optičnega
prenosnega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 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. 34/B: SRC.SI d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Aberšek, Tržaška
cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/42-28-000, faks 01/42-34-173.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 55,570.641 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: 34/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10165/05 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: 13. 7. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-20133/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.22.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: optična vlakna MB-LJ.
II.5) Kratek opis: izgradnja in najem
optičnih vlaken, in sicer izgradnja optične poti med PLC Ljubljana in PLC Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 109,400.000 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. 33/B: Stelkom, telekomunikacije in storitve, d.o.o., Cesta v Mestni log
88a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 103,100.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 33/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-9715/05 z dne 8. 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: 13. 7. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Ob-20230/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, kontaktna oseba: Andrej
Kožuh, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-85-270, faks 01/47-85-470,
elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mp/uiks.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020 – B – 2005 – 5.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za kuhinje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
vse ponudbe se kot nepravilne zavrnejo.
Postopek se ponovi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11711/05 in Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5.
2005, Ob-13755/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 454/05
Ob-20265/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 0386/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup respiratorjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,625.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. končna ponudbena vrednost za sklop:
95%,
2. stroški preventivnega in servisnega
vzdrževanja: 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 27/05: nakup respiratorjev 9 kpl: Medicotehna d.o.o., kontaktna
oseba: Vojko Zakrajšek, Zadobrovška cesta 42a, 1260 Ljubljana, Slovenija, tel.
0386/1/529-15-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36,358.142,65 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2005.
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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: 14. 7. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 456/05
Ob-20266/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 00/386/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup gotovih zdravil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.910 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 61/04: nakup gotovih zdravil: Medias international d.o.o., kontaktna
oseba: Diana Dimnik, dr. med., Leskoškova
9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,610.645,55 SIT.
V.1.1) me in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 61/04: nakup gotovih zdravil: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Marko
Bokal, univ. dipl. ekon., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 51,329.309,59 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 61/04: nakup gotovih
zdravil: Medis d.o.o., kontaktna oseba: Tone
Strnad, mag. farm., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 117,078.849,63 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 61/04: nakup gotovih
zdravil: Auremiana d.o.o., kontaktna oseba:
Boris Cotič, Partizanska cesta 109, 6210
Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,617.550,42 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 61/04: nakup gotovih
zdravil: Medicopharmacia d.o.o., kontaktna
oseba: Nives Cesar, dr. med., Topniška ulica
4a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,617.550,42 SIT.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 455/05
Ob-20267/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 0386/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup aparata za merjenje kostne gostote.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,833.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. končno ponudbeno vrednost: 80%,
2. kvaliteto: 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16/05: nakup aparata za
merjenje kostne gostote: Braintec d.o.o.,
kontaktna oseba: Branko Gantar, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 0386/1/529-15-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,833.333,33 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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: da; Ob-7502/05 z dne 18. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-20394/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mitja Anžur,
Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-91-42, faks 01/251-55-16, elektronska pošta: razpis.pc2005@bsi.si, internetni
naslov: http://www.bsi.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-01-IT/2005.
II.5) Kratek opis: nakup osebnih računalnikov za podporo pisarniškemu poslovanju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,791.665 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ustreznost tehničnim zahtevam razpisa, cena opreme, odprava napake, garancijski rok.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. Jav-raz-01-IT/
2005: Marand inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, C. v mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-33-77, faks 01/283-33-88, elektronska pošta: info@marand.si, internetni naslov: http://www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,625.991,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; če je odgovor da, navedite sklic
na obvestilo: Ur. l. RS, Ob-1603/05 z dne
21. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Banka Slovenije
Ob-20396/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Dejan
Adamič, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-91-24, faks 01/251-55-16,
elektronska pošta: razpis.dwdm2004@bsi.si,
internetni naslov: http://www.bsi.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-05-IT/2004.
II.5) Kratek opis: nadgradnja in vzdrževanje optičnega prenosnega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ustreznost tehničnim zahtevam razpisa, cena lastništva opreme za obdobje 5 let, dosedanje izkušnje pri
poslovanju, reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Jav-raz-05-IT/2004:
ADD, trgovina, inženiring, vzdrževanje,
d.o.o., kontaktna oseba: Dare Šimenko,
Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-00-20, faks 01/423-50-85, elektronska pošta: dare.simenko@add.si, internetni
naslov: http://www.add.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 68,006.784,12 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Ur. l. RS, Ob-28412/04 z dne 22. 10.
2004.
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: 14. 7. 2005.
Banka Slovenije

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12: Mlinotest d.d.,
Ajdovščina, kontaktna oseba: Tone Podobnik, Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka, tel.
04/511-08-88 faks 04/511-08-55, elektronska pošta: tone.podobnik @peks.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 661.350,24
SIT, najvišja ponudba: 818.908,76 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: Intersad, d.o.o., kontaktna oseba: Robert Zakoč, Ižakovci 73,
9231 Beltinci, Slovenija, tel. 02/541-22-50,
faks: 02/542-10-54, elektronska pošta: intersad@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 4,975.054,51
SIT, najvišja ponudba: 6,427.785,44 SIT.
Valuta: 45 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:
29. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30161704, št. 122, stran 7770.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga: od 1. 8. 2005 do 31. 1. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Ob-20397/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Tončke Čečeve Celje, kontaktna oseba:
Blanka Godnik Andrejaš, Mariborska 43,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-70-30,
faks: 03/425-70-40, elektronska pošta: vrtec.toncke-ceceve@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava ter sveže in suho
sadje,
7. sladoledi,
8. zamrznjeno sadje in zelenjava,
9. zamrznjeni izdelki iz testa,
10. vloženo sadje in zelenjava,
11. sadni nektarji, sokovi, sirupi,
12. žita, mlevski izdelki in testenine,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,951.612,90 SIT.
IV.1)Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Ljubljanske mlekarne,
d.d., Obrat Maribor, kontaktna oseba Eva
Merdausl, Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor,
tel. 02/480-59-92, faks: 01/588-18-85, elektronska pošta: lj-mlek@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3,553.665
SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Litijska mesarija, kontaktna oseba: Irena Čoš, Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija, tel. 01/242-57-10,
01/899-20-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 4,856.451,62
SIT, najvišja ponudba: 5,757.800 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3,7, 8, 9: Hrib Kmetijsko
proizvodno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Romih Darko, Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel: 03/746-13-00,
faks: 03/746-13-23, elektronska pošta: hrib@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala

(brez DDV): najnižja ponudba: 3,153.900,47
SIT (javno naročilo št. 3), 60.000 SIT (javno
naročilo št. 7), 342.604,61 SIT (javno naročilo št. 8), 397.500,47 SIT (javno naročilo št.
9); najvišja ponudba: 3,421.000 SIT (javno
naročilo št. 3), 120.000 SIT (javno naročilo
št. 7), 427.145,80 SIT (javno naročilo št. 8),
561.287,80 (javno naročilo št. 9).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Brumec-Ručigaj, d.o.o.,
kontaktna oseba: Barbara Brojan, Igor Žinič,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91.50, faks: 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si; Mariva Marikultura, d.o.o., kontaktna oseba:
Aleš Bolje, Liminjanska 111, 6320 Portorož;
tel. 05/677-10-21, faks: 05/677-10-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 319.500
SIT (javno naročilo št. 4); najvišja ponudba:
507.120,50 SIT (javno naročilo št. 4).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Meja Šentjur, d.d., kontaktna oseba: Andrej Ocepek, Cesta Leona
Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/747-15-06.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 497.695,86
SIT; najvišja ponudba: 507.096,78 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10, 11 in 14: Mercator,
d.d., kontaktni osebi: Trope Srečko, Rogelj
Lidija, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-33-09,
elektronska pošta: sreco.trope@mercator.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,095.165,07
SIT (javno naročilo št. 10), 946.333,65
SIT (javno naročilo št. 11), 3,463.401,27
SIT (javno naročilo št. 14); najvišja ponudba: 1,099.250 SIT (javno naročilo št.
10), 1,068.640 SIT (javno naročilo št. 11),
3,539.249,90 SIT (javno naročilo št. 14).
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: Žito prehrambena industrija d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-61-00, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,395.658,99
SIT, najvišja ponudba: 1,540.875,58 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Stran

Ob-20398/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kemijski inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
mag. Janez Toplišek, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-03-37,
faks 01/476-03-00, elektronska pošta: janez.toplisek@ki.si.
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:
33.25.32.00-0; dopolnilni besednjak, glavni
predmet: E020-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-opr-4-04 Difraktometer.
II.5) Kratek opis: 1 naprava visokoločljivi rentgenski praškovni difraktometer z
alfa1 konﬁguracijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
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IV.2) Merila za oddajo: na razpis se je
javil le en ponudnik, zato uporaba meril ni
bila potrebna.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-opr-4-04 Difraktometer: PANalytical B.V., kontaktna oseba: dr.
Guido Eggermont, Twentepoort Oost 26,
7609 Almelo, Nizozemska.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 246.987 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; če je odgovor da, navedite
sklic na obvestilo: 2005/S 74-071229 z dne
15. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-20399/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kemijski inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
mag. Janez Toplišek, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-03-37,
faks 01/476-03-00, elektronska pošta: janez.toplisek@ki.si.
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:
33.25.10.00-4, dopolnilni besednjak, glavni
predmet: M020-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-opr-2/05 ICP MS (LA)mag.
II.5) Kratek opis: instrument za lasersko ablacijo.
Predmet javnega razpisa je instrument
za lasersko ablacijo (LA), opremljen s povečevalno CCD kamero, ki je namenjen
vzorčevanju materialov na osnovi jedkanja
z ozkim laserskim žarkom. Ta LA instrument mora biti popolnoma združljiv z masnim spektrometrom z induktivno sklopljeno
plazmo za direktno kvalitativno in kvantitativno multielementno kemijsko analizo trdnih
vzorcev, mora vsebovati najnovejše vendar
preverjene tehnične in programske rešitve
na tem področju, mora biti primerno robusten in mora biti uporaben za raznovrstno in
zahtevno raziskovalno delo na področju kemijske karakterizacije in sinteze materialov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila:
1. cena,
2. merila na podlagi tehnične speciﬁkacije,
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3. ostala merila (odzivnost in pogoji vzdrževanja, garancijski rok, zagotavljanje in čas
dobave rezervnih delov).
V primeru, da se je število točk, pridobljenih na podlagi vseh meril med vsemi najboljšimi ponudbami razlikovalo samo za 5%
ali manj, je naročnik za dokončno odločitev
uporabil dodatno merilo. Ker naročnik tudi z
uporabo dodatnega merila ni mogel izbrati
najugodnejše ponudbe, je uporabil še dodatno merilo: najnižja ponudbena cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-opr-2/05 ICP MS:
Omega d.o.o, kontaktna oseba: mag. Anton
Kovač, Dolinškova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,998.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 2005/S 6-063782 z dne 5. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-20458/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Rihter Alojz,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-00, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: Alojz.Rihter@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– sklop 1: merila, navedena v razpisni
dokumentaciji;
– sklopi 2, 3, 4 in 5: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1-1-1/2005 – Sklop 1:
strežniška oprema: Oria Computers d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Štiftar, Podvine
36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
01/514-03-33, faks 01/511-23-36, elektronska pošta: Miran.Stiftar@oria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11.756.000 SIT;
najnižja ponudba: 11,756.000 SIT, najvišja
ponudba: 16,545.799,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1-1-1/2005 – Sklop
2: namizna oprema: Oria Computers d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Štiftar, Podvine
36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
01/514-03-33, faks 01/511-23-36, elektronska pošta: Miran.Stiftar@oria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-

la (brez DDV): cena: 3,360.000 SIT; najnižja
ponudba: 3,360.000 SIT, najvišja ponudba:
3,360.000 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. 1-1-1/2005 – Sklop
3: prenosna oprema: Inea d.o.o, kontaktna oseba: Tomaž Zemljič, Stegne 11, 1117
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/513-81-15,
faks 01/513-81-60, elektronska pošta: Tomaz.Zemljic@inea.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,935.767,36 SIT;
najnižja ponudba: 2,935.767,36 SIT, najvišja
ponudba: 3,101.440 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-1-1/2005 – Sklop 4: periferna oprema: Avtenta Servis d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Lavrenčič, Šmartinska
cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-35-86, faks 01/541-44-36, elektronska pošta: Bojan.Lavrencic@avtenta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,592.674 SIT; najnižja
ponudba: 2,592.674 SIT, najvišja ponudba:
2,592.674 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1-1-1/2005 – Sklop 5:
programska oprema: Gambit Trade d.o.o.,
kontaktna oseba: Jan Rasiewicz, Savska
cesta 3 A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/437-63-33, faks 01/437-52-29, elektronska pošta: Jan@gambit.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,139.856 SIT; najnižja
ponudba: 3,139.856 SIT, najvišja ponudba:
3,282.684 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 45 z dne 6. 5. 2005,
Ob-12152/05.
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: 14. 7. 2005.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 459/05
Ob-20540/05
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.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.16.20-2.
II.5) Kratek opis: nakup materialov za
prekrivanje operacijskega polja za enkratno uporabo po naslednjih sklopih: v
okviru skupine A: operacijska prekrivala:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7; v okviru skupine B: operacijske komprese podloge
nesterilne: B1.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): 109,290.550 SIT brez DDV,
136,165.269,60 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/05; sklop A1: operacijske
rjuhe in operacijske komprese: Auremiana
Sežana d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210
Sežana, Slovenija, tel. 05/731-13-43, faks
05/731-13-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 9,328.224
SIT z DDV; najnižja ponudba 9,328.224 SIT
z DDV, najvišja ponudba 9,328.224 SIT z
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/05; sklop A2: operacijski set za ORL in plastiko: Auremiana Sežana d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210
Sežana, Slovenija, tel. 05/731-13-43, faks
05/731-13-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 4,579.200
SIT z DDV; najnižja ponudba 4,579.200 SIT
z DDV, najvišja ponudba 7,041.600 SIT z
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/05; sklop A3: operacijska
kompresa z visoko vpojno oblogo: Auremiana Sežana d.o.o., Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-13-43,
faks 05/731-13-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 1,003.680
SIT z DDV; najnižja ponudba 1,003.680 SIT
z DDV, najvišja ponudba 1,671.300 SIT z
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/05; sklop A4: operacijske kardiovaskularne rjuhe: IRIS Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-66-50, faks
01/200-66-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 10,964.793
SIT z DDV; najnižja ponudba 10,964.793
SIT z DDV, najvišja ponudba 11,042.047,80
SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/05; sklop A6: operacijski set za operacijo katarakte: Team Trade
d.o.o., Bakovnik 3, 1241 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/831-07-00, faks 01/831-34-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 8,976.000
SIT z DDV; najnižja ponudba 8,976.000 SIT
z DDV, najvišja ponudba 8,976.000 SIT z
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/05; sklop A7: operacijska
zaščita za mikroskop: PRO – GEM d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/423-37-38, faks 01/423-89-75.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 4,320.000
SIT z DDV; najnižja ponudba 4,320.000 SIT
z DDV, najvišja ponudba 4,320.000 SIT z
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/05; sklop B1: operacijske komprese podloge nesterilne: Tosama
Tovarna sanitetnega materiala d.d., Šaranovičeva cesta 35, Vir, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/729-01-00, faks 01/721-46-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 30,556.356
SIT z DDV; najnižja ponudba 30,556.356
SIT z DDV, najvišja ponudba 37,215.264
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:
2. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 8 z dne 28. 1.
2005, Ob-2348/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo za sklop A5:
operacijske rjuhe oftalmološke na podlagi
prvega odstavka 76. člena ZJN-1 ni bilo
oddano, ker naročniku po zaključenem pregledu ni ostala nobena pravilna, primerna in
sprejemljiva ponudba.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 451/05
Ob-20553/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Koper, kontaktna oseba: Jerneja Sarič,
Kettejeva ulica 13, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/613-10-00, faks 05/627-25-48, elektronska pošta: vrtec.koper@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2005/06.
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II.5) Kratek opis: dobava prehrambenega blaga – po sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,490.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2004/05:
1. – sadje: KZ Agraria Koper, z.o.o., Ulica
15. maja 17, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,422.258,12
SIT, najvišja ponudba: 4,489.271 SIT.
2. – zelenjava: KZ Agraria Koper, z.o.o.,
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2,957.677,46, SIT najvišja ponudba:
4,168.248,91 SIT.
3. – kruh in pekovsko pecivo: Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,573.723,54
SIT, najvišja ponudba: 2,944.589,91 SIT.
4. – mlevski izdelki in testenine: Žito d.d.,
kontaktna oseba: Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 916.857,16
SIT, najvišja ponudba: 1,274.274,67 SIT.
5 – meso in mesni izdelki: Kras d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 7.424.739,28
SIT, najvišja ponudba: 7.849.815,79 SIT.
6 – suhomesni izdelki: Celjske mesnine
d.d., Celje, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 982.156,70
SIT, najvišja ponudba: 1,249.955,78 SIT.
7 – perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,800.411,10
SIT, najvišja ponudba: 2,896.600,04 SIT.
8 – ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova ul. 55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,193.200,03
SIT, najvišja ponudba: 3,296.200,05 SIT.
9 – mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne, d.d., Tolstojeva ul. 63, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 6,561.537,43
SIT, najvišja ponudba: 6,803.953,10 SIT.
10 – jajca: KZ Agraria Koper, z.o.o., Ulica
15. maja 17, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
405.870,97 SIT.
11 – sadni sokovi: Nektar&Natura d.o.o.,
Kamniška c. 24, Zg. Jarše, 1235 Radomlje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
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(brez DDV): najnižja ponudba: 1,391.124,44
SIT, najvišja ponudba: 1,479.884,81 SIT.
12 – zamrznjena zelenjava in zamrznjeni
izdelki: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 164.207,38
SIT, najvišja ponudba: 198.156,69 SIT.
13 – splošno prehrambeno blago: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
6,578.062,77 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; če je odgovor da, navedite sklic
na obvestilo: 38/05; Obv-10095/05 z dne
15. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Vrtec Koper
Ob-20599/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, kontaktna oseba: Sonja Kosič, Rozmanova 25b, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija,
tel. 05/711-02-60, faks 05/711-02-68, elektronska pošta: sonja.kosic@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 3,400.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 5,700.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 700.000
SIT,
4. jajca – 100.000 SIT,
5. olja in izdelki – 500.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje 3,000.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 870.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 2,900.000
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
750.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 900.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 3,950.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,000.000 SIT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): orientacijska vrednost naročila za živila je 23,770.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: za sklop živil:
1. cena – 80 točk,
2. lastna proizvodnja – 5 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
oseba: Duška Šegon, Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-81-500, faks
01/58-81-886, elektronska pošta: info@ljmlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,301.167,42 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna oseba:
Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/713-38-41, elektronska pošta: mlekarna@mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,106.987 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., kontaktna oseba: Ester Furlan, ek., Vinarska c. 5,
5271 Vipava, Slovenija, tel. 05/367-12-00,
faks 05/367-13-18, elektronska pošta: majda.skapin@vipava1894.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,743.263,36 SIT.
Valuta: 75 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mesarstvo Puc, Milavec Maksimiljan s.p.,
kontaktna oseba: Milavec Maksimiljan, Cankarjeva 37, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija,
tel. 05/714-50-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,974.530 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Brumec Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/530-91-70, elektronska pošta: Prodaja@brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 598.890,22 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-03-000,
faks 01/56-03-309, elektronska pošta: Sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 386.774,85 SIT;
3,249.040 SIT; 369.457,54 SIT; 2,795.284,44
SIT; 1,732.730,59 SIT.
Valuta: 45 dni.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-21-500,
faks 01/47-21-504, elektronska pošta: dusan.urbajs@kolinska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 473.658,42 SIT,
127.961 SIT, 931.369,97 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Odar Martin, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 05/66-31-631,
faks 05/66-31-600, elektronska pošta: irena.cerkvenik@droga.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 189.295,83 SIT;
228.775,65 SIT; 743.302,77 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Mlinotest d.d., kontaktna oseba: Stanka
Drešček, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-44-538, faks
05/36-44-516, elektronska pošta: Stanka.drescek@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 469.008,04 SIT;
2,628.180 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pekarna Slava Iskra Zorka s.p., kontaktna
oseba: Iskra Zorka, Vilharjeva 4/a, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 05/714-42-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,721.884 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
Škoﬂjica, Slovenija, tel. 01/36-66-090, faks
01/36-66-522, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,750.392,69 SIT.
Valuta: 45 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:
7. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11726/05 z dne 29. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 7. 2005.
Osnovna šola Antona Žnideršiča
Ilirska Bistrica

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 659.191,89 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 94.090 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,594.334,99 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Labohem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,149.678,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,979.487,69 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,532.650,56 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 519.628 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Salus, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 212.377,47 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Paul Hartmann Adriatic, d.o.o., Letališka 3c,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 900.684,05 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Tosama, d.d., Šaranovičeva c. 35, 1230 Vir,
Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,446.834,05 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Unilabor, d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 754.751 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Dentacom Inženiring, d.o.o., Efenkova 61,
3320 Velenje, Slovenija.

Ob-20638/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 16-medicinski potrošni material za intenzivne terapije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 105,334.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16.: Promed, d.o.o., Leskoškova c. 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 544.919 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 729.209,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,231.589,01 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,091.910,25 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,282.783,38 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska ulica 6a,
3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,447.576 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 233.455 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 783.864,61 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

Auremiana, d.o.o., Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,655.792 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21.120 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 183.160 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97.282,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000
Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,502.133,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Hibiskus, d.o.o., Puhova ulica 10, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 334.380 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 136.152,96 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-27006/04 z dne 15. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20710/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 2-obvezilni in sanitetni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 168,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 129.462,71 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,879.889,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 854.219,26 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32.459,77 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Simps`s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,138.641,01 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Largo Medical, d.o.o., Šmartinska 130, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 901,80 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:
6. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23015/04 z dne 3. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20711/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 4-sredstva za dezinfekcijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: Kemofarmacija,
d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,135.479,73 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21745/04 z dne 13. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor

Gradnje
Ob-20119/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba je mag. Milan Šadl, tel. 02/538-15-00,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: milan.sadl@moravske-toplice.si.
I.2) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gradnja kanalizacije v
Bogojini v dolžini 1122 m.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,5 mio SIT
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Mura Vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci, ki ga zastopa
direktor Jože Dominko; tel. 02/530-45-10,
faks 02/521-13-37.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost pogodbe 35,094.644
SIT; najnižja ponudba 35,094.644 SIT; najvišja ponudba 35,094.644 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. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS št. 47 z dne 13. 5. 2005,
Ob-12701/05.
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: 12. 7. 2005.
Občina Moravske Toplice
Ob-20120/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba je mag. Milan Šadl, tel. 02/538-15-00,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: milan.sadl@moravske-toplice.si.
I.2) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prenova ulice v predelu Močvar v Moravskih Toplicah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
SGP Pomgrad Murska Sobota d.d., Bakov-

ska ul. 31, 9000 Murska Sobota, kontaktna
oseba: Tadej Ružič; tel. 02/534-18-00, faks
02/534-18-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe
80,782.283,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 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-13757/05.
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: 12. 7. 2005.
Občina Moravske Toplice
Ob-20127/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radeče, kontaktna oseba: Jože
Renko, org. dela, Ulica Milana Majcna 1,
1433 Radeče, Slovenija, tel. 03/568-08-00,
faks 03/568-08-23, elektronska pošta: gospodarstvo@radece.si, internetni naslov:
www.radece.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: obnova strehe in ureditev novih prostorov v Podstrešju na
Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 80 točk,
2. rok izvedbe – 10 točk,
3. reference – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Remont, Obrtno gradbeno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Marko Balant, Oblakova
30, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-41-00,
faks 03/426-41-02, elektronska pošta: remont@remont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,967.615,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13690/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Občina Radeče
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Ob-20236/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
uprave, kontaktna oseba: Alenka Smrekar,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/478-18-23, faks +386/1/478-18-78,
internetni naslov: http://mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 45.11.24.50-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka: 430-78/2005, evidenčna številka javnega naročila: 24/05 VV
pog.
II.5) Kratek opis: dodatna in manj dela
po pogodbi št. 214/04 z dne 20. 7. 2004 za
izvedbo GOI del pri izgradnji prizidka za
potrebe Upravne enote Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,450.437,92 SIT (od tega 62,8%
za Nepremičnine Celje d.o.o. kot investitorja in 37,2% za Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave kot soinvestitorja).
IV.1) Vrsta postopka: odprti, 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. 24/05 VV pog: Vegrad
d.d. Velenje, kontaktna oseba: Ivan Kroﬂič,
Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
+386/3/896-21-00, faks +386/3/896-22-33,
elektronska pošta: dt@vegrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,405.180,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
številka:
430-78/2005, evidenčna številka javnega
naročila: 24/05 VV pog.
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: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave

I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2.) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija obstoječih mrliških vežic v Zagorju ob Savi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-22/2005: Komin
inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž
Gabrijelčič, Gospodinjska ulica 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/583-04-30, faks
01/583-04-31, elektronska pošta: komin@komin.si.
V.1.2)Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi,ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost pogodbe: 70,881.293
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:
26. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; uradne objave 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: 14. 7. 2005.
Občina Zagorje ob Savi

Ob-20392/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne
službe državne uprave, kontaktna oseba:
Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-28,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: šifra: 430-137/2005; JN
23/05 VV.
II.5) Kratek opis: izvedba spremenjenih, več, manj in dodatnih del za izvedbo
GOI del pri ﬁnalizaciji vzhodnega trakta
na objektu bivše vojašnice na Roški cesti
v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 23/05 VV: Lesnina
inženiring d.d., kontaktna oseba: Roman
Snoj, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-06-39, faks 01/436-21-91,
elektronska pošta: roman.snoj@lesnina-inzeniring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,852.796,90 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: šifra: 430-137/2005;
JN 23/05 VV.
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: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za investicije, nepremičnine in skupne
službe državne uprave
Ob-20393/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Ivo Vrtačnik, C. 9. avgusta,
1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
03/565-57-00, faks 03/566-40-11, elektronska pošta: ivo.vrtacnik@zagorje.si, internetni naslov: www.zagorje.si.

Stran

Ob-20420/05
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.
03/733-87-14, faks 03/733-87-15, elektronska pošta: luka.picej@lasko.si, internetni
naslov: www.lasko.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovoda
Kobivjek in ostale infrastrukture.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– reference ponudnikov,
– rok izvedbe,
– ﬁnančna usposobljenost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: AGM Nemec
Primož s.p., kontaktna oseba: Nemec Primož, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/56-48-043, faks 03/56-48-043, elektronska pošta: agm.nemec@netsi.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 48,935.119,17
SIT, najvišja ponudba 64,828.287,07 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:
18. 6. 2004.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16585/04 z dne 18. 6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Občina Laško
Ob-20612/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktna oseba: Srečko Aleksander Padovnik, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73.52, elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35103-53/2005.
II.5) Kratek opis: gradnja predvideva
adaptacijo in dozidavo obstoječega objekta mrliške vežice. Bruto mere prizidka
so 6.9 x 13.1 m obstoječega objekta in 8.3
x 8.6 m novogradnje. Izvajajo se gradbena in obrtniška dela, strojne instalacije,
elektroinstalacije.
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: dograditev mrliške vežice v Voličini:
LIPA proizvodno trgovska zadruga 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): cena 26,846.895,96 SIT;
najnižja ponudba 26,846.895,96 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35103-53/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11546/05 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: 18. 7. 2005.
Občina Lenart
Ob-20697/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sežana, kontaktna oseba: Slavko Škulj, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel. +386/5/731-01-29, faks
+386/5/731-01-23, elektronska pošta: Urbanizem.skulj@sezana.si.
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I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500, 501.
II.5) Kratek opis:
Ponovni razpis za sklop 2: Dozidava
objekta za Poslovno inovacijski center
v Sežani.
Aktivnosti sklopa št. 2 se nanašajo na
dozidavo zgradbe Poslovno inovacijskega centra v Sežani. Dela obsegajo gradbena dela, električne instalacije, strojne
instalacije ter zunanjo ureditev.
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. 7174601.01.01.0002:
SGP Kraški zidar d.d., kontaktna oseba: g.
Terčon, Kolodvorska 1, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: brez DDV, cena 1,709.156,97 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 50/05 z dne
12. 11. 2004; Ob-13733/05, Ob-13734/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da;
Program: PHARE – Program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo;
Regulativa Sveta (EEC) št. 3906/89 z dne
18. 12. 1989 o ﬁnančni pomoči določenim
državam Srednje in Vzhodne Evrope, z
amandmaji.
No. 2003/004-940-01 Primorski tehnološki poli; Prestrukturiranje mejnih prehodov
Vrtojba/Sant’ Andrea in Fernetiči/Fernetti.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Občina Sežana
Ob-20696/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Municipality of Sežana, For the attention of: Mr. Slavko
Škulj, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Slovenia, tel. +386(0)5/731-01-29, fax
+386(0)5/731-01-23, electronic mail: urbanizem.skulj@sezana.si.
I.2) Type of contracting authority: regional/local level.
II.1) Type of contract: works.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 500, 501.
II.5) Short description:
Re-tendering for lot 2: The building
for the Business Innovation Centre in
Sežana:
The activities following lot 2 are related to the construction of the facility
in Sežana to a housing construction for
the purposes of the Business Innovation Centre. Works include construction
works, electric installations, mechanical
installations and external arrangements.

IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria: lowest price.
V.1.1) Name and address of successful
supplier, contractor or service provider: contract No. 7174601.01.01.0002: SGP Kraški
zidar d.d., for the attention of: Mr. Terčon,
Kolodvorska 1, 6210 Sežana, Slovenia.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken
into consideration (excluding VAT): price
1.709.156,97 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: no.
VI.3) Date of contract award: 12. 7.
2005.
VI.4) Number of tenders received: 4 tenders.
VI.5) Was this contract subject to a
Notice in the Ofﬁcial Journal: yes; Notice
number in OJ of RS content list, OJ RS
No. 50/2005 of 12. 11. 2004; Ob-13733/05,
Ob-13734/05.
VI.6) Does this contract relate to a project/programme ﬁnanced by EU Funds:
yes.
PHARE: Council Regulation (EEC) No
3906/89 of 18 December 1989 on Economic
aid to Certain Countries of Central and Eastern Europe, with amendments.
No.SI 2003/004-940-01 Primorska Technological Poles; Conversion of Vrtojba/Sant’
Andrea and Fernetiči/Fernetti Border Crossing Areas into High-Tech Poles
VI.8) Date of dispatch of this notice:
19. 7. 2005
Municipality of Sežana
Ob-20771/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črnomelj, kontaktna oseba:
Srečko Janjoš, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/306-11-00, faks
07/306-11-30, elektronska pošta: srecko.janjos@crnomelj.si, internetni naslov:
www.crnomelj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34405-1/2005.
II.5) Kratek opis: obnova občinskih
cest v Občini Črnomelj v letu 2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancijska doba,
– kakovost (reference).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 34405-1/2005: CGP cestno in gradbeno podjetje d.d., kontaktna oseba: Gorše Jože, Ljubljanska cesta 47, 8340
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/394-27-57,
faks 07/394-27-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 136,003.135,20 SIT;
najnižja ponudba: 136,003.135,20 SIT, najvišja ponudba: 139,455.360 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 3. 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. 30 z dne 25. 3. 2005,
Ob-8392/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Občina Črnomelj

Storitve
Ob-20114/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center Zagorje ob Savi,
kontaktna oseba: Gorazd Ranzinger, Cesta
9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-69-790, faks 03/56-69-791,
elektronska pošta: vdc-zagorje@siol.net, internetni naslov: www.vdc-zagorje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 17. Ali se v primeru
kategorij storitev od 17 do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: oskrba s toplim obrokom malice za varovance Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– časovna oddaljenost od VDC-ja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/05: Kumplast Ule Jože
s.p., kontaktna oseba: Ule Jože, Prešernova 1, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
03/56-69-170, faks 03/56-69-177, elektronska pošta: gostiscekum@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 654,40 SIT za en
obrok.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005,
Ob-12762/05.
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.
Varstveno delovni center
Zagorje ob Savi
Ob-20117/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice in
Vzgojno varstvena organizacija Jesenice, kontaktni osebi: Branka Ščap in Milojka Klinar, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270
Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-33-250,
04/58-36-740.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.

II.5) Kratek opis: priprava prehrane za
potrebe Osnovne šole Toneta Čufarja in
Vzgojno-varstvene organizacije Jesenice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna ocenjena vrednost je
114,000.000 SIT, od tega 77,419.354 SIT
osnovna šola in 27,649.769,59 SIT vzgojno
varstvena organizacija.
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: Sodexho Prehrana in storitve d.o.o.,
kontaktna oseba: Kristina Guberac, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/480-58-08, faks 01/420-58-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za Osnovno šolo Toneta Čufarja Jesenice 73,677.972,35 SIT in
za Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice
27,420.387,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 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: 11. 7. 2005.
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
in
Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice
Ob-20128/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center
za informatiko, kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50, faks 01/366-43-00,
elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si,
internetni naslov: www.sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 11.
II.5) Kratek opis:
– zaključne aktivnosti podprojekta
Svetovne banke – Odprava zemljiškoknjižnih zaostankov,
– mesečno spremljanje izvajanja programov in odprave zaostankov na zemljiškoknjižnih sodiščih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 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: tehničnim.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Miška d.o.o., kontaktna oseba: Breda Gruden, Kamnogoriška cesta 23, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-51-50, faks
01/520-51-85, elektronska pošta: info@miska.si, internetni naslov: www.miska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena dnevnega pavšala v
višini 80.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2005.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Center za informatiko
Ob-20130/05
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1-1A.
II.5) Kratek opis: storitve vzdrževanja
in preventivno vzdrževanje računalniške
opreme, nameščene v okviru avtomatskih pisemskih usmerjevalnikov v Ljubljani in Mariboru za obdobje do 31. 12.
2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,250.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. 70% cena preventivnega vzdrževanja,
2. 20% cena vzdrževanja na poziv,
3. 10% reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23/S: Marand inženiring d.
o. o. skupaj z ADD d.o.o., Cesta v mestni log
55, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena skupaj ocenjena
vrednost za celotno pogodbeno obdobje:
21,025.347 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6657/05 z dne 11. 3. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 453/05
Ob-20229/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: servisno vzdrževanje
medicinske opreme Philips.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,170.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– 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. 01-90/ 1-05: Gorenje
GTI d.o.o., kontaktna oseba: Vojko Lončarič,
Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/899-13-94, faks 03/899-26-06, elektronska pošta: gt@gorenje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,164.000 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:
21. 6. 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: 13. 7. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-20232/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno
podjetje Okolje Piran d.o.o., kontaktna oseba: Vida Sivič, Fornače 33, 6330 Piran, Slovenija, tel. 05/61-750-00, faks 05/61-750-15,
elektronska pošta: vida.sivic@okoljepiran.si,
internetni naslov: www.okoljepiran.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: čiščenje in vzdrževanje javnih površin.
II.5) Kratek opis: podjemno razmerje za
čiščenje in vzdrževanje javnih površin,
pobiranje odpadkov in drugih opravil.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/JN-S/01/05: Čiščenje
in vzdrževanje javnih površin Ademi Hetem s.p., kontaktna oseba: Ademi Hetem,
Kumarjeva 3, 6330 Piran, Slovenija, tel.
041/633-338, faks 05/677-80-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.365 SIT/uro.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10845/05 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: 13. 7. 2005.
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
Ob-20261/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad, kontaktni osebi: Darko Koporčič; Irena Bolje Karlovšek, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-48-20, faks 01/241-48-60, elektronska pošta: darko.koporcic@ekosklad.si;
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irena.bolje@ekosklad.si, internetni naslov:
www.ekosklad.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/05-103.
II.5) Kratek opis: opravljanje bančnih in
zavarovalniških storitev za kredite, odobrene na javnem razpisu za kreditiranje
okoljskih naložb občanov 33OB05A.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40.000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno: 80 točk,
– gostota vključene bančne mreže poslovalnic: 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05-103: Nova kreditna
banka Maribor d.d., kontaktna oseba: Milka
Serdt, Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-29-00, faks 02/229-28-32,
elektronska pošta: mserdt@nkbm.si, internetni naslov: www.nkbm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklenitve kreditne
pogodbe: 38,35 EUR/pogodbo, vodenje kreditne partije: 28,12 EUR/leto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05-103: Zavarovalnica
Triglav, d.d., kontaktna oseba: Martina Pečnik, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-72-00, faks 01/431-11-74,
elektronska pošta: mpecnik@zav-triglav.si,
internetni naslov: www.zav-triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: zavarovanje kreditov:
1,14% do 3 let; 1,62% do 6 let; 1,80% do
10 let.
Valuta: 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: 2/05-103.
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, Ur. l. RS, št. 41 z dne 22. 4. 2005,
Ob-11137/05.
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: 12. 7. 2005.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 121/03
Ob-20262/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
IZUM, kontaktna oseba: mag. Tomaž Seljak,
Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-03-31, faks 02/252-43-34, elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov:
www.izum.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.

Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-0002/2005-PBPO.
II.5) Kratek opis: plačilo licenčnine tuje
baze podatkov ProQuest za leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 168.000 USD.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-0002/2005-PBPO:
ProQuest Information and Learning, kontaktna oseba: Michelle Northﬁeld, Barnwell Road, CB5 8SW Cambridge, Velika
Britanija, tel. +44(0)1223-271-255, faks
+44(0)1223-215-514, elektronska pošta:
Michelle.Northﬁeld@proquest.co.uk, internetni naslov: www.proquest.co.uk.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 168.000 USD.
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-0002/2005PBPO.
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: 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: 14. 7. 2005.
IZUM
Št. 120/03
Ob-20263/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
IZUM, kontaktna oseba: mag. Tomaž Seljak,
Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-03-31, faks 01/252-43-34, elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov:
www.izum.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-0001/2005-PBPO.
II.5) Kratek opis: plačilo licenčnine tuje
baze podatkov Web of Science.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 431.000 USD.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito izključnih
pravic.
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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. JN-0001/2005-PBPO:
Thomson Scientiﬁc, Inc., kontaktna oseba:
Barbara Christopher-Thompson, 3501 Market Street, PA19104 Philadelphia, Združene države Amerike, tel. (215)386-0100, faks
(215)386-2911, elektronska pošta: ts.custserv@thomson.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 430.671,64 USD.
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: 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: 14. 7. 2005.
IZUM

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/6 Leskovec 2:
Tica sistem d.o.o., kontaktna oseba: Gojko
Tica, Malovaška ulica 32, 1351 Brezovica
pri Ljubljani, Slovenija, tel. 041/603-818,
faks 01/425-93-37.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,008.113,79 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 storitevjavno naročilo št. JN-2005-1/7 Močna–
Ob Pesnici: Tica sistem d.o.o., kontaktna
oseba: Gojko Tica, Malovaška ulica 32,
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija, tel.
041/603-818, faks 01/425-93-37.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 52,085.828 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. JN-2005-1/8 Zamarkova–Senekovič: Pokrajinski muzej Ptuj,
kontaktna oseba: Ivan Žižek, Muzejski trg
1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-92-30,
faks 02/787-92-45, elektronska pošta: muzej-ptuj.uprava@pok-muzej-ptuj.si, internetni naslov: www.pok-muzej-ptuj.si
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,383.254,70 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): 2,525.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 20.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; objavljena je bila I. faza omejenega
postopka.
Če je odgovor da, navedite sklic na
obvestilo: Uradni list RS, številka 10, št.
Ob-2824/05 z dne 4. 2. 2005
Uradno glasilo EU, objava št. S
20-019790 z dne 28. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije

Ob-20390/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kontaktna oseba: Vida Zapušek, Cankarjeva 4, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-79-27, faks 01/478-79-86, elektronska pošta: zvkds@zvkds-slo.si, internetni
naslov: http://www.zvkds-slo.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorije storitve od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 92.52.12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2005-1
II.5) Kratek opis: izvedba zaščitnih arheoloških izkopavanj na območju gradnje avtocest v Republiki Sloveniji na arheoloških najdiščih: Celje–Mariborska
cesta IV. etapa, Pri Muri, Zatak, Pod Grunti–Pince, Leskovec, Leskovec 2, Močna–
Ob Pesnici, Zamarkova–Senekovič.
II.6) Ocenjena vrednost: 800 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno 85%,
– reference ponudnika 5%,
– reference terenske ekipe 5%,
– opremo 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/1 Celje–Mariborska cesta IV. etapa: Arhej d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Novšak, Drožanjska
cesta 23, 8290 Sevnica, Slovenija, tel.
041/741-487, faks 01/430-01-07, elektronska pošta: arhejdoo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): cena: 215,390.209,36 SIT.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.

Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 735.528,41 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-2005-1/2 pri Muri:
Pokrajinski muzej Murska Sobota, kontaktna oseba: Irena Šavel, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/527-17-06, faks 02/521-11-55, elektronska pošta: pok-muzej-ms@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.pok-muzej-ms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 57,743.908,42 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): 8,257.290 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/3 Zatak: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, kontaktna oseba: Mitja
Guštin, Garibaldijeva 1, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-77-00, faks 05/663-77-10,
elektronska pošta: darko.darovec@zrskp.si, internetni naslov: www.zrs-kp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 68,823.918 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): 7,840.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/4 Pod Grunti–Pince: Pokrajinski muzej Murska Sobota,
kontaktna oseba: Irena Šavel, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/527-17-06, faks 02/521-11-55, elektronska pošta: pok-muzej-ms@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.pok-muzej-ms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 349,575.869,30 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): 31,851.840 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/5 Leskovec:
Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta,
kontaktna oseba: Darja Grosman, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-10-00, faks 01/425-93-37.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,205.400,79 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): 2,551.860 SIT.

Stran

Ob-20391/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-28, faks +386/1/478-18-78,
internetni naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 14.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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74.73.10.10-2, glavni besednjak, dodatni
predmet: 74.75.00.00-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 14.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka: 363-04-5/2005;
šifra 430-47/2005; zap. št. JN: 07/05 VV.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov Ministrstva za
kulturo na lokaciji Maistrova 10 in Metelkova 4 v Ljubljani v skupni izmeri 6.642
m 2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18, 720.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1, ceno – 100 točk,
2. veljavni certiﬁkat ISO 9001:2000 – 2
točki,
3. veljavni certiﬁkat ISO 14001 – 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo zap. št. JN: 07/05 VV: Čistoča d.o.o., kontaktna oseba: Vesna Štupica,
Ljubljanska cesta 12F, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/560-31-00, faks 01/560-31-10, elektronska pošta: vesna.stupica@cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,651.332,80 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:
8. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Ur. l. RS, št. 30-31/2005, z dne 25. 3.
2005, Ob-8207/05 in popravka, št. 40-41, z
dne 22. 4. 2005, Ob-11256/05 ter št. 50, z
dne 20. 5. 2005, Ob-13756/05.
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: 14. 7. 2005.
Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade
Ob-20395/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Banka Slovenije, kontaktna oseba: Daniel Artiček, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-94-12, faks 01/251-55-16,
elektronska pošta: daniel.articek@bsi.si, internetni naslov: http://www.bsi.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-01-OK/2005.
II.5) Kratek opis: izdelava, prodaja in
dobava tiskovin in publikacij za obdobje
od 2005 do vključno 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 135,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– dobavni rok,
– kadrovsko zasedbo,
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– strojni park,
– čas delovanja v dejavnosti,
– spisek del, ki jih za ponudnika opravljajo pogodbeni partnerji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Jav-raz-01-OK/2005: Geodetski inštitut Slovenije, kontaktna
oseba: Roman Vrabič, Jamova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-29-00, faks
01/425-06-77.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,009.824 SIT letno,
oziroma triletno: 66,029.472 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Ur. l. Rs, Ob-8245/05 z dne 25. 3.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2005.
Banka Slovenije
Ob-20424/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport/Občina Lendava, kontaktni osebi: Mira Koren Mlačnik/mag. Anton
Balažek, Trg OF 13/Trg ljudske pravice 5,
1000/9220, Ljubljana/Lendava, Slovenija, tel. 01/478-42-00, 02/578-94-00, faks
01/478-43-28, 02/575-12-52, internetni naslov: www.mszs.si /www.lendava.net.
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: 404-01-65/2004.
II.5) Kratek opis: najem s postopnim
odkupom – leasing objekta Dvojezična
srednja šola Lendava s športno dvorano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.993,322.175 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. 404-01-65/2004: Hypo Leasing podjetje za ﬁnanciranje d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Martinčič, Trg Osvobodilne fronte 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-45- 00, faks 01/300-45-11, elektronska pošta: dusan.martincic@hypo.si, internetni naslov: www.hypo-alpe-adria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.993,322.162,61 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): 1.553,480.614 SIT.
Delež: 77%.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: SGP Pomgrad Mur-

ska Sobota d.d., kontaktna oseba: Tadej
Ružič, Bakovska ulica 31, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/534-18-00, faks
02/534-18-25, elektronska pošta: info@sgppomgrad.
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: 404-01-65/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 44-47/04, Ob-11315/04
z dne 30. 4. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 20. 6. 2005.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport/Občina Lendava
Ob-20425/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, kontaktna oseba: Mira Koren Mlačnik,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-28, internetni
naslov: www.mszs.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: 404-01-187/2004.
II.5) Kratek opis: izdelava spremembe
novelacije projektne dokumentacije za
prenovo in dozidavo Srednje trgovske
šole v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 404-01-187/2004: IZTR
inženiring in projektiranje d.o.o. Ljubljana,
kontaktna oseba: Gregor Rihar, Slovenska
cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-04-50, faks 01/252-48-14, elektronska pošta: iztr@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,500.000 SIT.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-187/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 12. 2004.
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.7) Drugi podatki: javno naročilo se je
skladno z 89. členom Zakona o javnih naročilih oddalo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave javnega naročila.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 15. 6. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Št. 404-08-15/2005-81
Ob-20544/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve IA/14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 31/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: čiščenje tal in opreme
prostorov v objektih MORS, razdeljeno v
9 sklopov:
I. sklop – ljubljansko območje, v okvirni
skupni površini tal 67.000 m2,
II. sklop – kočevsko območje, v okvirni
skupni površini tal 5.000 m2,
III. sklop – primorsko območje, v okvirni
skupni površini tal 3.000 m2,
IV. sklop – postojnsko območje, v okvirni
skupni površini tal 10.000 m2,
V. sklop – dolenjsko območje, v okvirni
skupni površini tal 22.000 m2,
VI. sklop – gorenjsko območje, v okvirni
skupni površini tal 31.000 m2,
VII. sklop – mariborsko-prekmursko območje, v okvirni skupni površini tal 3.000
m2 ,
VIII. sklop – celjsko območje, v okvirni
skupni površini tal 2.000 m2,
IX. sklop – novogoriško območje, v okvirni skupni površini tal 4.500 m2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 405,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Za vsak posamezni prijavljeni sklop posebej:
1. najnižja vrednost ponudbe – največ
80 točk,
2. posedovanje veljavnega ISO certiﬁkata 14001 za dejavnost čiščenja – največ 5
točk in
3. število delavcev, ki bodo izvajali razpisano storitev čiščenja – največ 15 točk.
Naročnik je posamezen sklop tega javnega naročila oddal ponudniku, ki je predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za
posamezni sklop – ki je dosegel najvišjo
vsoto števila točk po vseh merilih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 31/2005-ODP, sklopi: I. sklop (ljubljansko območje), II. sklop
(kočevsko območje), III. sklop (primorsko
območje), IV. sklop (postojnsko območje),
V. sklop (dolenjsko območje), VIII. sklop
(celjsko območje), IX. sklop (novogoriško
območje): Čistoča d.o.o., kontaktna oseba: Miha Strmljan, Ljubljanska c. 12f, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/560-31-00, faks
01/560-31-11, elektronska pošta: info@cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vednost pogodbe:
325,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; če je odgovor da, navedite sklic na
obvestilo: 12727/05 z dne 13. 5. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2005.
Osnovna šola I Murska Sobota

javno naročilo št. MORS 31/2005-ODP, sklopi: VI. sklop (gorenjsko območje): Manicom
d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Koncilija,
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): cena – vednost pogodbe:
60,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 31/2005-ODP,
sklopi: VII. sklop (mariborsko-prekmursko
območje): ISS Servisystem d.o.o., kontaktna oseba: Marko Cegnar, Ptujska cesta 95,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00,
faks 02/450-33-38, elektronska pošta: prodaja@si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vednost pogodbe:
10,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-15/2005-81.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40-41 z dne 22. 4.
2005, Ob-11047/05.
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: 15. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 05/2005
Ob-20719/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola I Murska Sobota, kontaktna
oseba: Anka Suhadolnik, Štefana Kovača
32, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/537-14-61, faks 02/537-14-64, elektronska pošta: o-i.ms@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: IA-14.
II.5) Kratek opis: kompletno čiščenje
šolskih prostorov na OŠ I Murska Sobota.
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. 05/2005: Prah&Team,
kontaktna oseba: Vojko Prah, Cankarjeva
1A, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/530-06-90, faks 02/530-44-26, elektronska pošta: prah-team@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 970.200 SIT/mesec.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo. ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.

Stran

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-20228/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-07/2004-ident 78485.
II.5) Kratek opis: dobava opreme in izvedba del za dograditev obstoječega sistema za vodenje in avtomatizacijo 20
kv mreže.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: 65,000.000 SIT,
2. sklop: 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-07/2004-ident
78485:
1. sklop: daljinsko vodenje odklopnih
ločilnikov na drogu (jakotočni in procesno
krmilni del): Ensico d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Vuga, Stegne 21/c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/511-20-20, faks
01/511-22-22.
2. sklop: daljinsko vodenje obstoječih SN
blokov v Tp (samo procesno krmilni del):
Sipronika d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Jarc, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-52-50, faks 01/421-52-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: 66,316.700 SIT,
2. sklop: 25,251.600 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. JN/OP-07/2004ident 78485.
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V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: 1. sklop: 66.316.700 SIT, 2. sklop:
25.251.600 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-07/2004ident 78485.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Ur. l. RS, št. 85-86 z dne 6. 8. 2004,
Ob-21421/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2005.
Elektro Gorenjska d.d.
Št. 102/2692/2005

Ob-20538/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Marko Hrast, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-24-42, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 77/2005.
II.5) Kratek opis: dobava VN opreme
za izgradnjo dveh 110 kV polj v RTP Beričevo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Sklop A: C&G d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Aleš Pirc, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/28-34-105, faks 01/28-34-025.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,353.120 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 77/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: sklop B ni bil oddan.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 87/2778/2005
Ob-20539/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Boris Lagler, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-39-02, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 104/2005.
II.5) Kratek opis: nakup informacijskega sistema za nadzor in upravljanje aktivne telekomunikacijske opreme – 2. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Smart Com d.o.o., kontaktna oseba:
Roman Pirnat, Brnčičeva ulica 45, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-11-606, faks
01/56-11-571.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,362.030,40 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 104/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.

VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Javni razpisi
Ob-20587/05
Obvestilo
Ekološki sklad Republike Slovenije, javni
sklad obvešča zainteresirane pravne osebe,
da je javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb 32LI004B (Ur. l. RS, št. 127/04, 43/05 in
62/05) zaključen, ker so bila dne 15. 7. 2005
dodeljena vsa razpisana sredstva.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 4146-3/2005
Ob-20731/05
Razveljavitev
Občina Pivka razveljavlja javni razpis za
izbor kandidata za podelitev 0,50 koncesije za opravljanje javne službe na področju
zobozdravstva odraslih v Občini Pivka, v
Zdravstveni postaji Pivka, objavljen v Uradnem listu RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005.
Občina Pivka
Objava javnega razpisa

Ob-20699/05

izboljšanje računalniške pismenosti
brezposelnih
SI 0309.02
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve zbira predloge za izvedbo izobraževanja na področju računalniške pismenosti.
Ciljna skupina so brezposelne osebe. Cilj
programa je izboljšanje ciljne skupine prilagodljivosti razvoju informacijskih tehnologij
za potrebe trga dela. Program je ﬁnanciran
s ﬁnančno pomočjo nacionalnega programa
PHARE 2003 - Ekonomska in socialna kohezija, sredstvi Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve in sredstvi Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Navodila glede razpisa so prijavitelju na voljo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28 (7. nadstropje), 1000 Ljubljana ter na naslednji spletni
strani: http://www.gov.si/mddsz/zaposlovanje/ESS. Rok za oddajo predlogov je do
četrtka 22. septembra 2005 do 16. ure.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 124-01-1/2005
Ob-20565/05
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja,
na podlagi 4. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev športu (Ur. l. RS, št. 35/00) in Letnega
programa športa v Republiki Sloveniji za
leto 2005, sprejetega na Vladi Republike
Slovenije dne 16. 9. 2004,
javni razpis
za soﬁnanciranje pripravništva
strokovnih delavcev v športu
Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje pripravništva za strokovne delavce
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v športu, ki bodo pripravništvo opravljali
v športnih društvih, nacionalnih panožnih
športnih zvezah, zvezah športnih društev,
Olimpijskem komiteju Slovenije, zavodih,
gospodarskih družbah, pri zasebnikih in
drugih organizacijah, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu in ustanovah, ki
so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v športu (v nadaljnjem besedilu: izvajalci
letnega programa športa).
Ministrstvo razpisuje in bo soﬁnanciralo, v skladu z pogoji in merili tega razpisa,
plače največ desetim pripravnikom, skupni
ocenjeni vrednosti 22 mio SIT.
Pogoji prijave
Izvajalci letnega programa športa lahko za pripravnike predlagajo kandidate, ki
imajo visokošolsko izobrazbo športne smeri. Ministrstvo bo soﬁnanciralo izvajalce letnega programa športa, ki bodo zaposlovali pripravnike, ki se bodo usposabljali za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v
športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa olimpijskih iger. Izbere se
lahko samo tiste izvajalce letnega programa
športa, ki so podali izjavo, da bodo predlaganega kandidata za pripravnika, v primeru,
da bodo izbrani na javnem razpisu, zaposlili
za poln delovni čas za čas pripravništva, in
sicer za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju športa. Takoj po končanem pripravništvu in uspešno opravljenem
strokovnem izpitu so izbrani izvajalci letnega
programa športa dolžni zaposliti strokovnega delavca v športu za poln delovni čas,
oziroma z njim skleniti ustrezno pogodbo o
delu, še najmanj za obdobje enega leta. Nacionalna panožna športna zveza mora podati tudi svoje pozitivno mnenje o izvajalcu
letnega programa športa in trenerju.
Vloge, ki ne izpolnjuje vseh navedenih
pogojev se ne ocenjuje in se jih zavrne.
Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:

Izkušnje: podatke o kategorizaciji predlaganega pripravnika poda izvajalec letnega programa športa v prijavi na javni
razpis, ki jih ministrstvo preverja na podlagi Seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja
Olimpijski komite Slovenije. Upošteva se
kategorizacijo kateregakoli razreda predlaganega pripravnika, najmanj eno leto,
v obdobju petih let pred prijavo na javni
razpis. Trenerske izkušnje predlaganega
kandidata za pripravnika se ugotavlja na
podlagi potrdila pristojne nacionalne panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu predlaganega kandidata za
pripravnika. Potrebna dokazila mora predložiti izvajalec letnega programa športa ob
prijavi na javni razpis.
Smer študija in študijski uspeh: potrdilo
o opravljenih izpitih fakultete, ki ga predloži
izvajalec letnega programa športa.
Štipendija: podatke ugotavlja in ocenjuje
ministrstvo na podlagi svojih evidenc.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se izvajalce letnega programa športa,
katerih vloge so bile ocenjene z višjim številom točk. Izbere se lahko največ dva pripravnika iz posamezne športne panoge.
Višina soﬁnanciranja
Ministrstvo bo soﬁnanciralo bruto plačo
pripravnikov ter prispevke delodajalca. Višina soﬁnanciranja znaša 70% plače izračunane v skladu z 49. člena Pravilnika o
merilih za soﬁnanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 121/03 in 119/04).
Postopek prijave
Izvajalci letnega programa športa se prijavijo na obrazcu - Prijavnica na javni razpis
pripravništva strokovnih delavcev v športu.
Obrazec lahko izvajalci letnega programa
dobijo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport www.mszs.si, Zavoda za šport

Merilo

Opis

Razred
športne panoge
Deﬁcitarnost

Športne panoge v I. razredu
Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. razredu
Skupno število soﬁnanciranih, štipendistov, pripravnikov in
trenerjev v programih panožnih športnih šolah, v panogi.
Maksimalno število točk 15 prejme vloga, v tisti panogi v
kateri ministrstvo ne soﬁnancira nobenega strokovnega
delavca. Za vsakega soﬁnanciranega strokovnega delavca v
panogi, pa prejme vloga po eno točko manj.
Predlagan pripravnik je kategoriziran športnik
Predlagan pripravnik ima izkušnje kot trener
Športno treniranje
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 9,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 8,6 do 9,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 8,1 do 8,5
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 7,6 do 8,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 7,0 do 7,5
Športno treniranje

Izkušnje
Smer študija
Študijski
uspeh

Štipendija

Podlaga za ocenjevanje:
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za leto 2005.
S podatki razpolaga ministrstvo.
Deﬁcitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in trenerje v programih panožnih športnih šol, ki jih soﬁnancira ministrstvo. Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi svojih evidenc.
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Slovenije www.spic.tv ali na Ministrstvu za
šolstvo in šport – Direktorat za šport, Kotnikova 38, Ljubljana vsak delavnik med osmo
in petnajsto uro.
Poleg izpolnjene prijavnica je potrebno
prijavi priložiti še naslednja dokazila:
1. dokazilo o visokošolski izobrazbi
športne smeri predlaganega pripravnika
(overjena kopija diplome),
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2. potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni,
3. potrdilo pristojne nacionalne panožne
športne zveze o dosedanjem trenerskem
delu kandidata za pripravnika in pozitivno
mnenje o izvajalcu letnega programa in kandidatu za pripravnika.
Prijave sprejema Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Vloge morajo biti v zaprtih
ovojnicah in s priporočeno pošiljko poslane ministrstvu po pošti, najkasneje zadnji
dan roka za prijavo. Na ovojnici mora biti
razviden:
– polni naslov izvajalca letnega programa športa in ministrstva,
– pripis "Javni razpis - pripravništvo v
športu – Ne odpiraj".
Nepopolne, nepravočasne in neustrezno
opremljene vloge se s sklepom zavrže.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa pripravništva strokovnih delavcev v športu,
lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in
šport – Direktorat za šport, Kotnikova 38, tel.
478-42-53 ali e-mail: igor.kogoj@gov.si.
Rok prijave: četrtek, 8. 9. 2004.
Predviden pričetek dela in soﬁnanciranja
je 1. 10. 2005 in traja 12 mesecev, oziroma
kot je določeno v 3. členu člena Pravilnika o
pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih
delavcev športu (Ur. l. RS, št. 35/00).
Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku
prijave. Izvajalci letnega programa športa
bodo o izbiri pripravniških mest obveščeni s
sklepom najkasneje v roku 30 dni od poteka
roka prijave. Izbrani izvajalci letnega programa bodo morali predložiti pogodbo o zaposlitvi pripravnika za čas pripravništva za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
na področju športa.
Na podlagi sklepa o izbiri pripravniških
mest in pogodbe o zaposlitvi pripravnika
bodo sklenjene ustrezne pogodbe o soﬁnanciranja pripravništvu, ki bodo urejale medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in pripravnikom.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 605-06-1/2005
Ob-20566/05
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja na
podlagi Programa štipendiranja na področju
športa za leto 2005 z dne 28. 6. 2005 in 6.
člena Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa (Ur. l. RS, št. 51/00),
predloga komisije za štipendiranje z dne
28. 6. 2004 in Letnega programa športa v
Republiki Sloveniji za leto 2005, sprejetega na Vladi Republike Slovenije dne 16. 9.
2004,
javni razpis kadrovskih štipendij
za delovanje na področju športa
Predmet razpisa
V letu 2005 razpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo),
kadrovske štipendije za delovanje na področju športa za študente, ki niso v rednem delovnem razmerju in niso prijavljeni kot iskalci
zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje.
V letu 2005 ministrstvo razpisuje in bo
podelilo, v skladu s pogoji in merili iz javnega razpisa, največ 6 štipendij, v okvirni višini
3,10 mio SIT.
Pogoji prijave
Štipendije se lahko podelijo študentom,
ki se zavežejo po končanem študiju oprav-
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ljati vzgojno-izobraževalno delo v enemu od
športov rednega programa olimpijskih iger
ter se zavežejo zaposliti pri delodajalcih, ki
izpolnjujejo pogoje za izvajanje programov
panožnih športnih šol ali drugih programov,
ki jih vodi ministrstvo, oziroma pri drugih
delodajalcih na področju športa ali bodo, v
soglasju z ministrstvom, opravljali delo kot
zasebni športni delavci.
Štipendije se podeljujejo študentom tretjega, četrtega letnika ali absolventom Fakultete za šport. Štipendija se lahko podeli tudi
za dodiplomski študij v tujini, če v Sloveniji ni
ustreznega študijskega programa.
Štipendije se podeljuje študentom na
podlagi izjave izvajalcev letnega programa
športa, da jih bodo po končanem študiju
redno zaposlili najmanj za čas prejemanja
štipendije in pozitivnega mnenja pristojne
nacionalne panožne športne zveze.
Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjuje po merilih iz naslednje preglednice:
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štipendijo. Potrdilo mora predložiti kandidat
za štipendijo.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se štipendiste, katerih vloge so bile
ocenjene z večjim številom točk. Izbere se
lahko največ dva štipendista iz posamezne
športne panoge.
Višina štipendije
Višino štipendij se določi v skladu z 11.
do 13. členom Pravilnika o štipendiranju za
delovanje na področju športa in je odvisna od študijskega uspeha, kraja bivanja in
smeri študija.
Postopek prijave
Prijava na javni razpis mora biti podana
na obrazcu “Vloga za pridobitev štipendije
za delovanje na področju športa” (obrazec
MŠZŠ – 09 Obr. 7), ki ga kandidati lahko dobijo na spletnih straneh ministrstva za šolstv
in šport www.mszs.si, Zavoda za šport Slovenije www.spic.tv ali na Ministrstvu za šol-

Merilo

Opis

Razred športne
panoge

Športne panoge v I. razredu
Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. razredu
Skupno število soﬁnanciranih štipendistov, pripravnikov,
trenerjev v programih panožnih športnih šolah v panogi.
Maksimalno število točk 15 prejme vloga v tisti panogi, v
kateri ministrstvo ne soﬁnancira nobenega strokovnega
delavca. Za vsakega soﬁnanciranega strokovnega delavca
v panogi pa prejme vloga po eno točko manj.
Absolvent
Študent 4. letnika
Študent 3. letnika
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 9,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 8,6 do 9,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 8,1 do 8,5
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 7,6 do 8,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 7,0 do 7,5
Športno treniranje
Študent je kategoriziran športnik
Študent opravlja strokovno delo kot trener

Deﬁcitarnost

Letnik študija
Študijski uspeh

Študijska smer
Izkušnje

Podlaga za ocenjevanje:
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za leto 2005.
S podatki razpolaga ministrstvo.
Deﬁcitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in trenerje v programih panožnih športnih šol, ki jih soﬁnancira ministrstvo. Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi svojih evidenc.
Letnik študija: se ugotavlja na podlagi
potrdila o vpisu, ki ga predloži kandidat za
štipendijo.
Smer študija in študijski uspeh: se ugotavlja na podlagi potrdila o opravljenih izpitih, ki ga predloži kandidat za štipendijo.
Izkušnje: podatke o kategorizaciji poda
kandidat za štipendijo v prijavi na javni razpis, ministrstvo pa te podatke preverja na
podlagi Seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja
Olimpijski komite Slovenije. Upošteva se
kategorizacijo kandidata za štipendijo kateregakoli razreda, ki mora trajati najmanj
eno leto, v obdobju petih let pred prijavo
na javni razpis. Trenerske izkušnje kandidata za štipendijo se ugotavlja na podlagi
potrdila in priporočila pristojne nacionalne
panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu predlaganega kandidata za
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stvo in šport – Direktorat za šport, Kotnikova
38, Ljubljana, vsak delavnik med osmo in
petnajsto uro.
Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še naslednja dokazila:
1. potrdilo o vpisu v tekoči letnik študija,
smer študija in izbirni predmet,
2. izjavo izvajalca letnega programa
športa, da bo štipendista po dokončanju
študija zaposlil,
3. potrdilo o opravljenih izpitih,
4. potrdilo pristojne nacionalne panožne
športne zveze o dosedanjem trenerskem
delu kandidata za štipendijo in mnenje o
kandidatu za štipendijo,
5. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista),
6. fotokopijo bančne kartice kandidata za
štipendijo,
7. kratek življenjepis.
Prijave sprejema Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Vloge morajo biti v zaprtih
ovojnicah in s priporočeno pošiljko poslane ministrstvu po pošti, najkasneje zadnji
dan roka za prijavo. Na ovojnici mora biti
razviden:
– polni naslov pošiljatelja in ministrstva,

– pripis "Javni razpis – štipendije v športu – Ne odpiraj".
Nepopolne, nepravočasne in neustrezno
opremljene vloge se s sklepom zavrže.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa kadrovskih štipendij za delovanje na področju
športa, lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo
in šport – Direktorat za šport, Kotnikova 38,
tel. 478-42-53 ali e-mail:igor.kogoj@gov.si.
Rok prijave: petek 30. 9. 2005.
Predviden pričetek štipendiranja je meseca oktobra 2005.
Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku
prijave. Kandidati za štipendijo bodo o izbiri pripravniških mest obveščeni s sklepom
najkasneje v roku 30 dni od poteka roka
prijave.
Na podlagi sklepa bodo, v skladu s Pravilnikom o štipendiranju za delovanje na področju športa, izvajalec letnega programa
športa, štipendist in ministrstvo sklenili pogodbe o štipendiranju, ki bodo urejale medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in štipendistom.
Ministrstvo za šolstvo
in šport
Št. 1112-2/2005
Ob-20620/05
Na podlagi 52. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05-Uradno prečiščeno besedilo) ter sklepa podkomisije za štipendiranje z dne 25. 5. in 15. 6.
2005 se objavlja
javni natečaj
za podelitev štirih kadrovskih
štipendij Vlade Republike Slovenije za
podiplomski študij v tujini, za delo na
področju evropskih zadev za študijsko
leto 2005/2006
Štipendije bodo podeljene za naslednje
programe študija:
– magistrski študij evropskega prava
za delo v Pravni službi oziroma Službi za
mednarodne odnose Statističnega urada
RS (predhodna izobrazba univerzitetni dipl.
pravnik/ca),
– magistrski študij mednarodnega javnega prava na področju evropskih in mednarodnih zadev za delo v Službi generalnega
direktorja Carinske uprave Republike Slovenije,
– magistrski študij mednarodnega in evropsko trgovinskega prava za delo v Direktoratu za odnose s tujino Ministrstva za
gospodarstvo in
– magistrski študij evropskega prava za
delo v Pravni službi Ministrstva za gospodarstvo.
K prijavi na javni natečaj je treba priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja, to je za š.l. 2004/2005, iz katerega
naj bodo razvidni program in smer izobraževanja ter izobrazbena stopnja;
b) dokazilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega letnika izobraževanja (potrjen računalniški izpis vseh opravljenih izpitov) in potrdilo o diplomiranju v primeru,
če je kandidat že zaključil študij;
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis in morebitna priporočila
organov državne uprave;
e) vlogo za uveljavitev republiške štipendije za š. l. 2005/2006 – obrazec DZS
1,51;

69 / 22. 7. 2005 /

5449

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

f) priporočili dveh profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata;
g) dokazilo o znanju tujega jezika, ki ga
uporablja izobraževalna ustanova v tujini,
kjer se bo kandidat izobraževal;
h) fotokopijo prijave na magistrski študij;
kandidati, ki so že sprejeti, priložijo potrdilo
o sprejemu na magistrski študij;
i) pisno izjavo kandidata (ki jo napiše
sam), da ni bil spoznan za kazensko odgovornega s pravnomočno sodno odločbo.
Če se kandidati izobražujejo v tujini, morajo biti dokazila iz točke a) in b) overjena
s štampiljko sodnega tolmača, diploma pa
mora biti nostriﬁcirana.
Poleg navedenega naj kandidati v slovenskem jeziku priložijo natančen opis izobraževalne ustanove, programa in smeri ter
čas trajanja študija, na katerega se vpisujejo,

s predvidenimi stroški izobraževanja (znesek
šolnine, nastanitve, prehrane, študijskega
gradiva in potnih stroškov). Podkomisija za
štipendiranje bo določila višino štipendije za
vsakega štipendista posebej, vendar največ
v višini 4 mio SIT. Pri določitvi višine štipendije se upoštevajo stroški šolnine, nastanitve,
prehrane in študijskega gradiva na podlagi
predloženega predračuna ali računa oziroma
ocene teh stroškov izobraževalne ustanove.
Štipendistom se, v okviru odobrene višine
štipendije, povrnejo tudi potni stroški od kraja
stalnega prebivališča do kraja študija za največ dvakratno vožnjo letno.
Vsi prijavljeni kandidati za pridobitev štipendije bodo povabljeni na informativni pogovor.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji – izključno za
delo na področju evropskih zadev, s katero

se bodo obvezali, da bodo po končanem
izobraževanju v tujini sklenili delovno razmerje v organu državne uprave za najmanj
dvakrat toliko časa, kolikor znaša doba, za
katero bodo prejemali štipendijo.
Dodatna pojasnila glede javnega natečaja štipendij lahko dobite po tel.
01/478-16-79, 01/478-16-58, 01/478-16-57
in 01/478-16-56.
Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite v 30 dneh od datuma objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
p.p. 2033, Ljubljana.
Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za
javno upravo, www.mju.gov.si in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
– www.ess.gov.si.
Ministrstvo za javno upravo

Ob-20621/05
Na podlagi 52. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 –uradno prečiščeno besedilo) ter sklepa podkomisije za štipendiranje z dne 25. 5. in 15. 6.
2005 se objavlja

– življenjepis in morebitna priporočila
organov državne uprave;
– vlogo za uveljavitev republiške štipendije za š. l. 2005/2006 – obrazec DZS 1,51 in
– pisno izjavo kandidata (ki jo napiše
sam), da ni bil spoznan za kazensko odgovornega s pravnomočno sodno odločbo.
Prijavljeni kandidati za pridobitev štipendije za potrebe:
– Ministrstva za notranje zadeve – Policije (pod zap. št. 4) morajo prijavi priložiti
pisno izjavo, da nimajo dvojnega državljanstva. Uspešno morajo opraviti zdravniški
pregled in psihološko testiranje in ne smejo
obstajati varnostni zadržki, kar se ugotovi z
varnostnim preverjanjem na podlagi Zakona
o policiji (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo);
– Ministrstva za obrambo (pod zap. št.
5) se morajo v prijavi obvezno opredeliti za
štipendijo Upravnega dela ministrstva (pod
točko a) ali Slovenske vojske (pod točko b)
in priložiti pisno izjavo, da nimajo dvojnega državljanstva. Uspešno morajo opraviti
zdravniški pregled in psihološko testiranje.
Prav tako morajo izpolniti pogoj, da so telesno in duševno sposobni za poklicno opravljanje vojaške službe, varnostno preverjeni
in da ne obstaja varnostni zadržek v skladu
z Zakonom o obrambi (Uradni list RS, št.
103/04 – uradno prečiščeno besedilo).

Kandidati naj pošljejo samo eno prijavo
in v njej obvezno navedejo program, smer
izobraževanja in izobrazbeno stopnjo ter
področje, na katero se prijavljajo, lahko se
prijavijo le na eno od področij (npr.: elektrotehnika-elektronika, za potrebe Ministrstva
za obrambo – Upravni del ministrstva, pod
zaporedno št. 5 a).
Podkomisija za štipendiranje bo o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestila
vsakega prosilca do 30. 11. 2005.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji, s katero se
bodo obvezali, da bodo po končanem izobraževanju sklenili delovno razmerje v organu državne uprave za najmanj toliko časa,
kolikor bo znašala doba, za katero bodo
prejemali štipendijo.
Dodatna pojasnila glede javnega natečaja lahko dobite na tel. 01/478-16-58,
01/478-16-57 ali 01/478-16-79.
Prijave z zahtevano dokumentacijo
pošljite do vključno 30. 9. 2005 na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, p.p. 2033,
Ljubljana.
Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za
javno upravo, www.mju.gov.si, in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
– www.ess.gov.si

javni natečaj
za podelitev 80 kadrovskih štipendij
Vlade Republike Slovenije za šolsko
leto 2005/2006
K prijavi na javni natečaj je treba priložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja, to je za š. l. 2004/2005, iz katerega
naj bodo razvidni program in smer izobraževanja ter izobrazbena stopnja;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem
uspehu:
– za dijake fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega letnika;
– za študente potrjen računalniški izpis opravljenih izpitov zadnjega zaključenega letnika in
– za študente 1. letnikov fotokopijo spričevala 4. letnika gimnazije oziroma
srednje šole in fotokopijo potrdila o maturi
z ocenami oziroma potrdila o zaključnem
izpitu z ocenami;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
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1. Za potrebe organov državne uprave
Program in smer izobraževanja ter letnik

pravo (3. in 4. letnik)
prevajalstvo-angleščina in nemščina-enopredmetni-nepedagoški
medicina-specializacija iz medicine dela
medicina (1. letnik)
računalništvo in informatika-programska oprema
elektrotehnika-elektronika
elektrotehnika-avtomatika
gradbeništvo-konstrukcijska
vodarstvo in komunalno inženirstvo
geodezija
geodezija
gospodarsko inženirstvo-elektrotehnika
kemijsko inženirstvo
strojništvo-letalstvo-prometni pilot letala
matematika-uporabna matematika (prednost 3. in 4. letniki)
farmacija (prednost 1. letnik)
mikrobiologija (prednost višji letniki)

Izobrazbena stopnja

Število štipendij

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
VS
UN
UN
VS
UN
UN
UN

2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
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2. Za potrebe Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij – Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
Program in smer izobraževanja ter letnik

Izobrazbena stopnja

Število štipendij

UN
UN

1
1

Izobrazbena stopnja
UN
UN
UN

Število štipendij
1
1
1

Izobrazbena stopnja
UN

Število štipendij
2

Izobrazbena stopnja
UN
VS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

Število štipendij
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Izobrazbena stopnja
VS
UN
UN
VS
VS

Število štipendij
1
1
1
2
2

socialna pedagogika
pedagogika-andragogika
3. Za potrebe Ministrstva za notranje zadeve
Program in smer izobraževanja ter letnik
računalništvo in informatika-informatika (4. letnik)
računalništvo in informatika-programska oprema (3. letnik)
računalništvo in informatika-informatika (1. letnik)
4. Za potrebe Policije
Program in smer izobraževanja ter letnik
računalništvo in informatika (1. letnik)
5. Za potrebe Ministrstva za obrambo:
a) upravni del
Program in smer izobraževanja ter letnik
gradbeništvo-komunalna (4. letnik)
gradbeništvo-konstruktivna (abs.)
elektrotehnika-elektronika (abs.)
elektrotehnika-telekomunikacije (3. letnik)
računalništvo in informatika-informatika (2. letnik)
računalništvo in informatika-programska oprema (3. letnik)
strojništvo-energetsko in procesno strojništvo (abs.)
strojništvo-konstruiranje in mehanika (3. letnik)
kemijsko izobraževanje-NTF (prednost višji letniki)
b) Slovenska vojska
Program in smer izobraževanja ter letnik
elektrotehnika-telekomunikacije (2. letnik)
računalništvo in informatika-informatika (2. letnik)
strojništvo-konstruiranje in mehanika (2. letnik)
strojništvo-letalstvo-poklicni pilot helikopterja (2. in 3. letnik)
strojništvo-letalstvo-vzdrževanje letal (2. in 3. letnik)
Regija
POMURSKA
MARIBORSKA
KOROŠKA
CELJSKA
POSAVSKA
LJUBLJANSKA
OBALNO-KRAŠKA

Vzgojnoizobraževalni zavod
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Šolsko naselje 12
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Šolska ul. 16, Poklicna in strokovna šola
Srednja šola Ravne na Koroškem, Koroška
c. 10
Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Poklicna
in tehniška strojna šola
Srednja šola Krško, Hočevarjev trg 1
Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Vegova 4, Ljubljana, Srednja strokovna
šola
Srednja tehniška šola Koper, Izolska vrata 2,
Poklicna in strokovna šola

Naziv strokovne izobrazbe
Elektrotehnik računalništva

Letnik
prednost višji letniki

Kemijski tehnik

prednost višji letniki

Elektrotehnik računalništva

prednost višji letniki

Strojni tehnik

prednost višji letniki

Elektrotehnik energetik
Elektrotehnik računalništva

prednost višji letniki
prednost višji letniki

Strojni tehnik

prednost višji letniki

Št. štip.
1
1
1
1
1
1
1

6. Za potrebe Ministrstva za javno upravo
Program in smer izobraževanja ter letnik

Izobrazbena
stopnja
UN

Prevajalstvo-angleščina-francoščina, enopredmetna-nepedagoška;
angleški jezik in književnost ter francoski jezik in književnost, dvopredmetna-nepedagoška;
angleški jezik in književnost-enopredmetna ali dvopredmetna-nepedagoška in
francoski jezik in književnost-dvopredmetna-nepedagoška
Pri vseh točkah imajo prednost pri izbiri 4. letniki.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih kandidatov pod točko a) se bodo pri izboru
štipendistov, po prioritetnem vrstnem redu, obravnavali tudi kandidati, prijavljeni pod točko
b), c) in d).
Konferenčno tolmačenje-angleščina, francoščina, nemščina in italijanščina s poudarkom na Podiplomski
evropski pravni terminologiji na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani.
specialistični študij
Tolmačenje-angleščina in francoščina s poudarkom na evropski pravni terminologiji.
Podiplomski
specialistični študij
v tujini

Število štipendij
10

7
3
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7. Za potrebe upravnih enot
Upravna enota, program in smer izobraževanja ter letnik

UE KOPER:
uprava
UE LENDAVA:
pravo
UE LJUBLJANA:
računalništvo in informatika-programska oprema ali informatika
UE LJUTOMER:
pravo (3. letnik)
UE NOVO MESTO:
gradbeništvo
UE TOLMIN:
pravo
UE TRBOVLJE:
pravo
UE ŽALEC:
poslovna ekonomija (2. letnik)

Izobrazbena
stopnja

Število štipendij

UN

2

UN

1

UN

1

UN

1

UN

1

UN

1

UN

1

UN

1

Ministrstvo za javno upravo

Št. 3520-2/2005-5
Ob-20642/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, objavlja na podlagi 26. Zakona o
ﬁnanciranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94 in
nasl.)
javni razpis
za prijavo investicij – soﬁnanciranje
investicij na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti
2006 in 2007
I. Zaradi zagotavljanja enakih možnosti za soﬁnanciranje investicij na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,
razpis za soﬁnanciranje investicij oziroma
posameznih ukrepov na področju primarne
ravni zdravstvene dejavnosti za obdobje
1. 1. 2006 do 31. 12. 2007, pri katerih bo
na podlagi pogojev, določenih z zakonom
o ﬁnanciranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94 in
nasl.), ﬁnančno sodelovala tudi Republika
Slovenija.
II. V razpisu lahko sodelujejo občine, ki
v navedem obdobju načrtujejo investicijo
oziroma posamezni ukrep v zdravstvenem
domu, zdravstveni postaji ali zdravstveni ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobitev dodatnih sredstev za
soﬁnanciranje po Zakonu o ﬁnanciranju
občin.
III. Prijavljene investicije bo Ministrstvo
za zdravje ovrednotilo in evidentiralo po naslednjih kriterijih:
– sklep pristojnega organa javnega zavoda o upravičenosti investicije in o vključenosti v srednjeročni razvojni program zavoda in v letni načrt investicij zavoda (kot
pogoj),
– sklep ustanovitelja (občine) o soglasju
k investiciji in o vključenosti investicije v razvojni program občine (kot pogoj),
– določitev občine za območje s posebnimi razvojnimi problemi,
– uresničevanje pravilnika o službi nujne
medicinske pomoči (Ur. l. RS, št. 77/96),
– izvedba investicije z možnimi sredstvi
iz proračuna,
– razporeditev investicije na največ tri
leta,

– dosežena stopnja pripravljenosti investicijske in projektne dokumentacije,
– zagotovljenost sredstev za pričetek
del,
– prednost tistih občin, ki so vlogo podale že v prejšnjih letih oziroma na razpis
2004-2008 (evidentiranje potreb) in na razpis za leti 2005 in 2006, ter v program še
niso bile uvrščene (te občine morajo staro
vlogo potrditi in novelirati),
– druge utemeljene okoliščine.
IV. Za ovrednotenje prijav in njihovo analizo po zgornjih kriterijih morajo občine prijavi priložiti naslednje podatke:
1. opis – naziv investicije oziroma ukrepa
s kratko utemeljitvijo (z opisom upravičenosti in učinkovitosti),
2. predvidene roke izvedbe posameznega ukrepa oziroma investicije,
3. navedba višine vrednosti ukrepa oziroma investicije v posameznem letu,
4. v primeru, da ukrep oziroma investicijo soﬁnancira več občin, naj bo iz vloge
razviden delež vsake občine posebej, ob
upoštevanju obsega dodatnih sredstev, ki
jih prejme posamezna občina, v skladu z
veljavnimi določili Zakona o soﬁnanciranju
občin,
5. sklep pristojnega organa javnega zavoda o upravičenosti investicije in o vključenosti v srednjeročni razvojni program zavoda oziroma v letni načrt investicij zavoda,
6. sklep ustanovitelja (občine) o soglasju
k investiciji oziroma o vključenosti investicije
v razvojni program občine,
7. terminski in ﬁnančni plan,
8. način zagotovitve ustreznih ﬁnančnih sredstev, ločeno po virih (proračun občine, državni proračun in drugi viri) v primeru, če bo investicija potekala postopno
več let,
9. potrjeno dokumentacijo po Uredbi o
enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja
(Ur. l. RS, št. 34/01).
V. Ministrstvo za zdravje bo pripravilo
predlog programa, s katerim bo občine obvestilo o višini predlagane oziroma odobrene višine sredstev iz državnega proračuna
ter pozvalo občino k predložitvi proračuna

ali rebalansa proračuna občine, iz katerega
mora biti na ustrezni proračunski postavki
razvidna višina sredstev, ki jih zagotavlja
občina iz lastnih sredstev za prijavljeno investicijo, kar pa je tudi pogoj za potrditev
programa oziroma dokončno soﬁnanciranje
investicije.
VI. Ministrstvo za zdravje bo na podlagi analize pridobljenih prijav in skladno s
kriteriji, navedenimi v III. točki, oblikovalo
predlog izhodiščnega dveletnega programa
za soﬁnanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti in ga kot pristojno
ministrstvo predložilo v sprejem Vladi Republike Slovenije.
VII. Občine morajo prijave na razpis s
priloženo zahtevano dokumentacijo iz IV.
točke predložiti najkasneje do 31. 10. 2005
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, z
oznako "vloga za soﬁnanciranje investicij
na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za
proračunski leti 2006 in 2007".
VIII. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko zainteresirane občine dobijo na Ministrstvu za zdravje, Sektor za investicije,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, tel. 478-69-76
ali 478-69-55.
Kontaktna oseba: Helena Ulčar. Vprašanja lahko zastavite tudi po elektronski pošti
na naslov: helena.ulcar@gov.si
Ministrstvo za zdravje
Ob-20737/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03
in 61/05), Zakona o zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03UPB), Enotnega programskega dokumenta
Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006, potrditve Programskega dopolnila k Enotnem programskem dokumentu RS 2004-2006 na sestanku Nadzornega
odbora za izvajanje Enotnega programske-
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ga dokumenta RS 2004-2006 z dne 10. 12.
2003, Sklepa Vlade RS št. 915-13/2001-12
z dne 11. 12. 2003 o potrditvi Enotnega
programskega dokumenta RS 2004-2006,
potrditve Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006 s strani Evropske
Komisije v pismu komisarja Michela Barniera št. D(03) 30828 z dne 18. 12. 2003,
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04, 48/04,
87/04 in 39/05), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04), Pravilnika o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03), Uredbe
o standardni klasiﬁkaciji teritorialnih enot
(Uradni list RS, št. 28/00), Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj
(Uradni list RS, št. 44/01) ter Dogovora o
sodelovanju med Ministrstvom za kulturo in
Ministrstvom za informacijsko družbo v letih
2003-2006 z dne 18. 12. 2003, Dogovora o
sodelovanju med Ministrstvom za kulturo in
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo z dne 28. 4. 2005, Dogovora o
sodelovanju pri projektu izgradnje mreže
multimedijskih centrov v letih 2005 in 2006
z dne 13. 7. 2005, Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, v soglasju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za
vzpostavitev mreže multimedijskih
centrov, ki se bodo v letih 2005 in 2006
soﬁnancirali iz integralnih sredstev
proračuna Republike Slovenije
(Ministrstva za kulturo) in iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ukrep 1.4.
gospodarska infrastruktura in javne
storitve) (oznaka JPR22-MMC-2005)
1. Končni upravičenec oziroma ﬁnancer:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Področji predmeta javnega razpisa sta:
1. soﬁnanciranje programov posameznih
multimedijskih centrov,
2. soﬁnanciranje investicij v vzpostavitev in delovanje javno dostopnih točk (JDT)
za zagotovitev prostega in enostavnega
dostopa in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) na področjih
kulture, umetnosti, izobraževanja, raziskovanja in gospodarstva najširšemu krogu
uporabnikov ter za vzpodbujanje razvoja
kulturno-umetniških digitalnih vsebin in kreativne uporabe IKT v posameznih multimedijskih centrih, ki se morajo povezati v
mrežo multimedijskih centrov v vseh dvanajstih statističnih regijah Slovenije (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska,
Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Notranjsko-kraška regija, Goriška in
Obalno-kraška regija).
Področje pod točko 1. javnega razpisa
bo soﬁnancirano iz integralnih sredstev Proračuna RS (Ministrstvo za kulturo); upravičene dejavnosti soﬁnanciranja so navedene
v poglavju Upravičeni stroški in dejavnosti.
Področje pod točko 2. javnega razpisa bo
soﬁnancirano iz sredstev Evropskega Sklada za regionalni razvoj in dela integralnih
sredstev Proračuna RS; upravičene dejav-
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nosti soﬁnanciranja so navedene v poglavju
Upravičeni stroški in dejavnosti.
To področje javnega razpisa je vključeno v 1. prednostno nalogo 4. ukrepa
Enotnega programskega dokumenta (EPD)
– Gospodarska infrastruktura in javne storitve, katerega splošen cilj je povečati obseg javnih naložb v infrastrukturo in storitve z neposrednim učinkom na promocijo
projektov, ki izhajajo iz ukrepov 1.1.,1.2. in
1.3., vsebinsko pa je usmerjen predvsem v
sinergijo s 1. prednostno nalogo 1. ukrepa
EPD – Spodbujanje razvoja inovacijskega
okolja.
3. Namen in cilji razpisa
Namen (dosežen s ﬁnanciranjem iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj):
– zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za delovanje multimedijskih centrov;
– zagotavljanje brezplačnega javnega
dostopa in uporabe IKT in spleta za najširši krog uporabnikov na področju kulture
in umetnosti v vseh statističnih regijah Slovenije;
– promocija razvoja na področju kreativne uporabe e-vsebine, predvsem na področju kulture;
– razvijanje novih oblik umetniškega
ustvarjanja, vključevanje v mednarodni
prostor;
Dodatni namen (dosežen s ﬁnanciranjem
iz integralnih sredstev Proračuna RS):
– usposabljanje čim večjega števila prebivalcev v vseh statističnih regijah Slovenije
z znanjem in veščinami, ki so potrebna za
delo s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in posledično za vključevanje v informacijsko družbo;
– vzpodbujanje zaposlovanja novih zaposlitvenih proﬁlov s področja vodenja, kreativnosti in tehnologije;
– skrb za prenos znanj in kreativnosti
tudi v druge sfere (izobraževanje, gospodarstvo, človeški viri, socialna kohezivnost);
– omogočanje vzpostavitve regijskih
kulturno-informacijskih centrov s prizadevanjem po zagotavljanju trajnosti njihovega
delovanja in sicer s projektnim povezovanjem z regionalnimi in lokalnimi gospodarskimi in drugimi razvojnimi akterji.
– omogočanje kreativnega dela z novimi
tehnologijami na kulturno-umetniških, izobraževalnih, raziskovalnih in poslovnih področjih v vseh statističnih regijah Slovenije;
Cilji:
– vzpostavitev multimedijskih centrov v
vseh statističnih regijah Slovenije;
– vzpostavitev učinkovite in večsektorske povezave med multimedijskimi centri v
skupni mreži;
– ustrezna sodobna IKT oprema posameznih multimedijskih centrov ter vzpostavitev in nadgradnja spletnih aplikacij in
vsebin za širjenje znanja in sodelovanja na
internetu;
– ustrezni prostorski pogoji posameznih
multimedijskih centrov;
– omreženje ustreznih kulturnih pod-točk
v posameznih statističnih regijah;
– razvoj IKT infrastrukture, ki bo omogočila hitro, širokopasovno internetno povezovanje za raziskovalna, izobraževalna,
kulturna in poslovna okolja;
– spodbujanje zaposlovanja usposobljenih kadrov, ki združujejo ustvarjalnost,
znanja s področja informacijske tehnologije
in vodenja;

– vzpostavitev regijskih kulturno-informacijskih centrov.
Priporočljivo je, da se multimedijski centri
v posamezni statistični regiji povezujejo tudi
z gospodarskimi organizacijami in mrežami,
kakor tudi regionalnimi in lokalnimi razvojnimi in turističnimi agencijami/organizacijami.
Prav tako so priporočljive pobude s
strani posameznih multimedijskih centrov
in celotne mreže, da iščejo sinergije med
izobraževalnimi vsebinami umetniških, tehnološko-informacijskih in gospodarsko-organizacijskih veščin. Ob tem vsebine lokalnoregionalne narave posredujejo v globalnem
prostoru.
4. Razpoložljiva ﬁnančna sredstva končnega upravičenca oziroma ﬁnancerja
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za leti 2005 in 2006, znaša
322,653.000 SIT, in sicer:
– v letu 2005:
– 97,368.000 SIT sredstev Evropskega
Sklada za regionalni razvoj:
– namenska sredstva EU (PP 4558):
73,026.000 SIT;
– slovenska soudeležba (PP 4559):
24,342.000 SIT;
– 90,200.000 SIT integralnih sredstev
Proračuna RS.
– v letu 2006:
– 68,885.000 SIT sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj in sicer:
– namenska sredstva EU (PP 4558):
51,664.000 SIT,
– slovenska soudeležba (PP 4559):
17,221.000 SIT,
– 66,200.000 SIT integralnih sredstev
Proračuna RS.
Navedena sredstva so podana v tekočih
cenah. Višina sredstev za leto 2006 je zgolj
indikativne narave in bo odvisna od proračunskih zmožnosti. Za leto 2006 se bodo
za odobrena sredstva na podlagi uspešnega izvajanja projekta sklepali aneksi k
pogodbam.
Končni upravičenec oziroma ﬁnancer si
pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.
Višina zaprošenih sredstev:
1. Za soﬁnanciranje programov posameznih multimedijskih centrov (upravičene
dejavnosti in stroški navedeni v poglavju
6.1. besedila javnega razpisa)
V tem projektu so zneski za upravičene
dejavnosti, navedene v poglavju 6.1. besedila javnega razpisa, omejeni na:
– minimalni zaprošeni znesek posameznega prijavitelja: 4,000.000 SIT in maksimalni zaprošeni znesek: 8,000.000 SIT.
Maksimalna višina odobrenih sredstev
lahko znaša do 100% zaprošene vrednosti
upravičenih dejavnosti za ﬁnanciranje iz integralnih sredstev Proračuna RS, vendar ne
več kot 70% celotne vrednosti za program
posameznega multimedijskega centra.
2. Za soﬁnanciranje investicij v multimedijske centre (upravičene dejavnosti in
stroški navedeni v poglavju 6.2. besedila
javnega razpisa)
V tem projektu so zneski za upravičene
dejavnosti, navedene v poglavju 6.2. besedila javnega razpisa, omejeni na:
– minimalni zaprošeni znesek posameznega prijavitelja: 10,000.000 SIT in maksimalni zaprošeni znesek: 25,000.000 SIT.
Maksimalna višina odobrenih sredstev
lahko znaša do 100% zaprošenih upravičenih stroškov oziroma dejavnosti projekta.
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V okviru odobrenih sredstev Evropskega
Sklada za regionalni razvoj prispeva Evropska Unija 75% in Slovenija 25%. Ostala
sredstva se krijejo iz integralnih sredstev
Proračuna RS.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Prijavitelji, ki so upravičeni za sodelovanje na razpisu:
– so nevladne, neproﬁtne (kulturne)
organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove, zavodi in druge nevladne
organizacije) oziroma javni zavodi s področja kulture (obvezno dokazilo, glej navodila
za prijavitelje);
– zagotavljajo javen, prost in brezplačen
dostop do centra, njegovih dejavnosti in do
sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo;
– zagotavljajo, da je prijavitelj lastnik,
upravljavec ali najemnik prostorov, kjer bo
potekala dejavnost centra (obvezna dokazila, glej navodila za prijavitelje);
– zagotavljajo stalno prisotnost strokovne osebe za delo z uporabniki (minimalna zahtevana usposobljenost: poznavanje
uporabe interneta, osnovnih uporabniških
programov, poznavanje vzpostavitve videokonferenc, ki bo v času delovanja centra
stalno prisoten v prostoru in bo zagotavljal strokovno svetovanje, pomoč pri delu
ter nadzor in legalno uporabo opreme in
aplikacij);
– zagotavljajo prost dostop do IKT opreme vsaj 6 dni v tednu vsaj 6 ur dnevno;
– zagotavljajo stalno varovanje opreme;
– zagotavljajo ﬁnanciranje povezave do
svetovnega spleta (obvezno dokazilo, glej
navodila za prijavitelje);
– zagotavljajo, da ne zaprošajo za soﬁnanciranje iste IKT opreme, ki jo je Ministrstvo za informacijsko družbo soﬁnanciralo
v okviru razpisov PR-MMC-03, JPR6-MMC
2004, JPR22-ESRR 1.4.);
– zagotavljajo, da bodo nabavili IKT
opremo in storitve, ki so predmet tega javnega razpisa, po postopku, ki je določen v
Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00, 102/00, 30/01, 75/04);
– zagotavljajo, da ne zaprošajo za soﬁnanciranje istih programov ali projektov, ki
so bili v letu 2004 že soﬁnancirani s strani
Ministrstva za kulturo;
– zagotavljajo, da se v letih 2005 in 2006
ne bodo prijavili na druge javne razpise Ministrstva za kulturo in Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo za soﬁnanciranje opreme in storitev, ki so že predmet
tega javnega razpisa;
– zagotavljajo, da za soﬁnanciranje istih
projektov ali programov v letu 2005 s strani
Ministrstva za kulturo niso prejeli nobenih
sredstev;
– zagotavljajo, da zaprošajo le do 70%
celotne vrednosti za program posameznega
multimedijskega centra;
– zagotavljajo, da kandidirajo na tem razpisu le z enim projektom;
– izkazujejo pripravljenost za povezovanje v mrežo multimedijskih centrov v vseh
statističnih regijah Slovenije (obvezno dokazilo, glej navodila za prijavitelje) oziroma
vključenost v že obstoječo mrežo multimedijskih centrov (obvezno dokazilo, glej navodila za prijavitelje) ter pripravljenost za
aktivno sodelovanje pri različnih projektih v
mreži multimedijskih centrov;

– zagotavljajo, da bodo v skladu z direktivami EU (Commission Regulation No.
1159/2000 in No. 621/2004) in Navodilom
za obveščanje in označevanje projektov,
soﬁnanciranih iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj v programskem obdobju
2004-2006, z dne 15. 3. 2005, izpolnjevali
vse obveznosti s področja obveščanja in
označevanja projektov, soﬁnanciranih iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj;
– zagotavljajo, da bodo Ministrstvu za
kulturo poročali o vsebinskem napredku
projekta vsaj vsake 4 mesece;
– zagotavljajo, da bodo do konca leta
2005 pripravili seznam in vzpostavili stik,
do konca leta 2006 pa zagotovili informacije čim več delujočih kulturnih subjektov iz
svoje regije in jih vključili v regijski kulturni
portal;
– zagotavljajo oskrbo s kulturnimi informacijami iz svoje regije oziroma zagotavljajo sodelovanje z društvi, organizacijami in
javnimi zavodi s področja kulture iz regije,
iz katere prihajajo predlagatelji.
6. Upravičene dejavnosti in upravičeni
stroški
6.1. Upravičene dejavnosti v okviru soﬁnanciranja programov posameznih multimedijskih centrov
Upravičene dejavnosti, soﬁnancirane
iz integralnih sredstev proračuna RS (PP
4323, PP 5789), so stroški dela ter stroški
storitev in materiala, ki se nanašajo na naslednje dejavnosti posameznih multimedijskih centrov:
– prireditve, festivali;
– svetovanje, poučevanje, izobraževanje;
– potni stroški in stroški nastanitev;
– raziskave in razvoj spletnih aplikacij;
– obveščanje in oglaševanje;
– spodbujanje kreativnega dela z IKT;
– oblikovanje, razvoj oblikovalskih izdelkov;
– multimedijske in internetne podporne
dejavnosti/servis;
– delavnice, seminarji, srečanja ipd.
Natančnejša razdelitev upravičenih
dejavnosti in upravičenih stroškov je navedena v razpisni dokumentaciji (Finančni
načrt).
Obdobje, za katerega so namenjena
razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2005 in 2006.
6.2. Upravičene dejavnosti v okviru soﬁnanciranja investicij posameznih multimedijskih centrov
Iz Evropskega Sklada za regionalni razvoj in deloma integralnih sredstev proračuna RS se ﬁnancirajo dejavnosti in stroški,
ki so določeni v Programskem dopolnilu.
Upravičeni stroški so:
– prenova, obnova, modernizacija prostorov in opreme;
– nakup in obnova strojne, programske in druge opreme, opremljanje in najem
prostorov;
– tehnično in strokovno znanje, neposredno vezano na projekt;
– stroški obveščanja in označevanja
projektov soﬁnanciranih iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj v skladu z direktivami EU (Commission Regulation No.
1159/2000 in No. 621/2004) in Navodilom
za obveščanje in označevanje projektov
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soﬁnanciranih iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj v programskem obdobju
2004–2006, z dne 15. 3. 2005.
Davek na dodano vrednost (DDV) je
upravičen strošek pri soﬁnanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, če ga dejansko in dokončno poravna
prejemnik sredstev. V primeru uveljavitve
odbitka vstopnega DDV (davčni zavezanci) se ta ne upošteva kot upravičen strošek
soﬁnanciranja.
Vse neupravičene stroške krije prijavitelj
projekta.
Natančnejša razdelitev upravičenih
dejavnosti in upravičenih stroškov je navedena v razpisni dokumentaciji (Finančni
načrt).
Izdatki za ﬁnanciranje iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj se štejejo za
upravičene od 1. 1. 2005 do 10. 11. 2006.
7. Ocenjevanje vlog
Popolne, pravočasne vloge in vloge,
ki jih je vložila upravičena oseba, bo ocenjevala strokovna komisija. Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala listo projektov, ki dosegajo
minimalni kakovostni kriterij (najmanj 61
točk). Strokovna komisija bo izbrala prijavitelje v skladu s ciljem projekta, da se iz
vsake statistične regije Slovenije ﬁnancira
vsaj en multimedijski center ter v skladu
z upoštevanjem kakovosti predlogov projektov do porabe sredstev, ki so na razpolago. Delež soﬁnanciranja izbranih projektov bo odvisen od kakovosti predlogov
projektov. Merila in kriteriji so določeni v
ocenjevalnem listu, ki je priloga razpisni
dokumentaciji.
Vloge za pridobitev sredstev bodo ocenjevane najprej s področja zadovoljevanja
splošnih ciljev ukrepa 1.4. in horizontalnih
ciljev Enotnega programskega dokumenta.
V kolikor bodo vloge zadovoljevale splošne
in horizontalne cilje ali pa bodo do posameznega merila nevtralne, bodo v nadaljevanju ocenjene tudi glede na speciﬁčna
sektorska merila. V primeru, da komisija
ugotovi, da je projekt v nasprotju s splošnimi ali horizontalnimi cilji, se le-ta izloči
iz nadaljnjega ocenjevanja, vloga pa se
zavrne.
Predlog za soﬁnanciranje projektov bo
Ministrstvo za kulturo posredovalo Posredniškemu telesu (Ministrstvo za gospodarstvo), slednji pa v ocenjevanje Strokovni
ocenjevalni skupini za ukrep 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve. Po
potrditvi na Strokovni ocenjevalni skupini
bo listo predlaganih projektov za soﬁnanciranje potrdil Programski Svet Evropskega
sklada za regionalni razvoj, po potrditvi bo
izdana odločba o izbiri in podpisane pogodbe z izvajalci, katerih projekti so bili izbrani
na javnem razpisu.
8. Merila za izbor projektov
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala, da se zavržejo vse tiste vloge, ki bodo
nepopolne, prepozno prispele in vloge, ki
jih ni vložila upravičena oseba. Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje in bodo skladne z nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija.
8.1. Splošna merila
Splošni cilji ukrepa in horizontalni cilji
EPD
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A) SPLOŠNI CILJI UKREPA
A1) Usklajenost s splošnimi cilji EPD (prispevek SKLADEN
k rasti dohodka, k povečanju zaposlenosti in k
uravnoteženemu regionalnemu razvoju)
A2) Usklajenost s splošnimi in speciﬁčnimi cilji 1. SKLADEN
prednostne naloge EPD

NEVTRALEN

V NASPROTJU

NEVTRALEN

V NASPROTJU

A3) Usklajenost s splošnimi in speciﬁčnimi cilji
ukrepa 1.4.

SKLADEN

NEVTRALEN

V NASPROTJU

A4) Inovativnost projekta

INOVATIVEN

DELNO
INOVATIVEN

NEINOVATIVEN

B1) Regionalni razvoj

SKLADEN

NEVTRALEN

V NASPROTJU

B2) Trajnostni razvoj

SKLADEN

NEVTRALEN

V NASPROTJU

B3) Informacijska družba

SKLADEN

NEVTRALEN

V NASPROTJU

B4) Enake možnosti

SKLADEN

NEVTRALEN

V NASPROTJU

B) HORIZONTALNI CILJI EPD

Projekt

ZADOVOLJUJE
NE ZADOVOLJUJE

splošne cilje ukrepa in horizontalne cilje
EPD.

8.2. Speciﬁčna sektorska merila
8.2.1. Kakovost projekta
Merilo

Opis merila

1.1. USTREZNOST PROJEKTA
Kakovost predlaganega programa

Kakovost predlaganega programa prijavitelja

Možno št. točk
(75 točk)
15

1.2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Metodologija
Izvedljivost aktivnosti

Skladnost med cilji, aktivnostmi, outputi in rezultati
projekta
Časovna izvedljivost načrta aktivnosti

5

Popolnost, razvidnost prikaza stroškovnega načrta ter
utemeljenost nujnosti izdatkov

5

Nadaljevanje, nadgrajevanje, generiranje novih
projektov po zaključku projekta
Sodelovanje z društvi in drugimi organizacijami
s področja kulture, kakor tudi z gospodarskimi
organizacijami ter regionalnimi in lokalnimi razvojnimi
agencijami.

10

5

1.3. FINANČNI NAČRT
Sestava stroškovnega načrta

1.4. TRAJNOST PROJEKTA
Trajnost projekta
Stopnja vpetosti v regionalni razvojni prostor

20
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Možno št. točk
(75 točk)

Opis merila

1.5. SPOSOBNOST IZVEDBE
Reference prijavitelja in posameznikov, ki so
udeleženi v vodenju in izvedbi projekta

Reference prijavitelja (pravne osebe) in posameznikov s
področja multimedijske dejavnosti

15

8.2.2. Dodatna speciﬁčna merila
Merilo

Opis merila

Prednostna območja dodeljevanja spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj
Vrsta uporabe informacijske tehnologije
Dostopnost prostora za invalide
Časovna dostopnost
Frekventnost lokacije na dan
Gostota javno dostopnih točk v regiji
SKUPAJ

Umestitev v regije A in B (10 točk) v regije C (5 točk) in
D (0 točk)
V kakšne namene se uporablja informacijska tehnologija
Dostopnost za invalide, sanitarije
Brezplačna dostopnost za javnost
Število obiskovalcev na dan
JDT/ 1000 prebivalcev

Za ocenjevanje bodo uporabljena merila
in ponderji, kot je razvidno iz priloženega
ocenjevalnega lista v razpisni dokumentaciji.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za leto
2005 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).
Rok zaključka projekta je 31. 12. 2006.
10. Razpisni rok: razpis se prične dne,
22. 7. 2005 in traja do vključno dne, 22. 8.
2004.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti poslana
oziroma predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 22. 8. 2005 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
sprednji strani: Ne odpiraj! – Vloga na razpis
za vzpostavitev mreže multimedijskih centrov 2005 (oznaka: JPR22-MMC-2005).
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
22. 8. 2005 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena
oseba, se šteje vloga, ki jo je vložila oseba,
ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa.
Dopolnjevanje vloge ali delov vloge je
možno le v razpisnem roku za oddajo vlog
z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi vstopnimi pogoji in z merili
razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:

Možno število točk (25
točk)
10
3
3
3
3
3
100

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge;
– nepopolne vloge.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce (prijavni obrazci 1
do 6);
– navodila za prijavitelje;
– ocenjevalni list;
– osnutek pogodbe;
– obrazce za poročanje o izvajanju projekta.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za kulturo med uradnimi urami.
Razpisno
dokumentacijo
si
lahko natisnejo tudi s spletne strani
http://www.kultura.gov.si. Na spletni strani
Ministrstva za kulturo lahko prijavitelji najdejo tudi vse druge podatke, povezane z
izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij ipd.). Ministrstvo za kulturo je dolžno
na pisno zahtevo v času razpisnega roka
zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
13. Posredovanje informacij: za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Vilmo
Štritof Čretnik, Ministrstvo za kulturo, elektronski naslov: vilma.stritof-cretnik@gov.si
in Tanjo Vertelj, Ministrstvo za kulturo, ta-

nja.vertelj@gov.si. Informacije so na voljo
tudi v času uradnih ur na sedežu Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-57, 01/369-59-99, faks
01/369-59-02.
14. Uradne ure in vpogled v razpisno
dokumentacijo
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9.
do 12. ure in od 14. do 16. ure, po telefonu in
elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
Zainteresiranim osebam je omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, 1000
Ljubljana).
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo predlagatelje o
izidu razpisa obvestilo najkasneje v enem
mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se
bo začelo dne, 24. 8. 2005. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za
kulturo po podpisu pogodb.
Ministrstvo za kulturo bo izbralo predloge
kulturnih projektov multimedijskih centrov po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določene v tem razpisu in z
državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo

Ob-20439/05
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Agencija), ter Javni sklad
Republike Slovenije za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, na
podlagi tretjega odstavka 17. člena v zvezi
z 10. členom Uredbe o programih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2005 in 2006 (Uradni
list RS, št. 45/04 in 10/05) (v nadaljevanju:
Uredba), 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na pod-

lagi Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99, 22/00, 67/01 in 47/02), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni
list RS, št. 45/02, 58/03, 85/03, 44/04 in
117/04) (v nadaljevanju Javni sklad) in Sklepa Vlade RS z dne 9. 9. 2004 o poslovnem
in ﬁnančnem načrtu Javnega sklada za leto
2005 objavljata
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, kot pomoč za
nadomestilo škode, ki so jo povzročile
naravne nesreče ali izjemni pojavi
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I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratnih in posojilnih sredstev za reševanje
težkega socialnega položaja kmetij v primeru naslednjih škodnih dogodkov v obdobju
od 1. 1. 2004 dalje:
a) namen E2: nastanek škode na kmetiji,
ki je nastala zaradi naravne nesreče ali izjemnega pojava (za naravno nesrečo ali izjemen pojav se šteje nepredviden dogodek,
povzročen s strani narave, ki ga ni mogoče
preprečiti), prav tako se šteje za izjemen
pojav izbruh bolezni, rastlinske ali živalske,
v primerih, ko povračilo škode ni urejeno z
drugimi predpisi ali ko je zaradi pojava bolezni na kmetiji prepovedan promet z živalmi
oziroma je dovoljen le zakol živali;
b) namen E3: v primeru smrti, nad 50%
invalidnosti ali več kot 6-mesečne nesposobnosti nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, ki predstavlja polno delovno moč
na kmetiji.
Podpora pomoči za nadomestilo škode,
ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi, je določena v 10. členu Uredbe, višina sredstev pa je določena v peti
točki 2. člena Odloka o višini sredstev za
ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006 (Uradni list RS, št.
46/03, 81/03, 117/03, 32/04, 34/04, 64/04,
45/05 in 68/05) (v nadaljevanju: Odlok), na
proračunski postavki 5538 – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje.
2. Višina sredstev za ﬁnanciranje projektov:
– iz virov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predvidenih:
– v proračunu RS za leto 2005, proračunska postavka 5538 – Program podpor za
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje – za sanacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2005 do 73,106.465 SIT;
– iz sredstev Javnega sklada je predvidenih:
– do 100,000.000 SIT posojilnih sredstev.
II. Upravičenci: upravičenci do podpor iz
namena E2 in namena E3 I. poglavja tega
javnega razpisa so kmetije na območju Republike Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vlogi morajo biti priložene priloge in
dokazila, ki jih zahtevata Agencija in Javni
sklad od upravičenca in so navedene v Poglavju VII. tega razpisa ter na obrazcu E
za prijavo; vlogo je potrebno vložiti v dveh
izvodih;
– upravičenec mora biti vpisan v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– škodni dogodek je nastal po 1. januarju
2004;
– upravičenec mora predložiti poročilo o
škodnem dogodku;
– upravičenec mora predložiti sanacijski načrt, izdelan v skladu navodili, ki
so objavljena na spletnih staneh Agencije (http://www.arsktrp.gov.si) in Javnega
sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
(http://www.rdf-sklad.si);
– upravičenec mora predložiti potrdila o
že dobljenih pomočeh za ta namen;
– gospodarsko poslopje, živali in pridelki
morajo biti zavarovani za primer naravnih
nesreč (v primeru, da zavarovanje za tovrstni škodni primer obstaja);
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– upravičenci morajo dokazati, da jim je
kmetijstvo glavni vir dohodka;
– gradbeni ukrepi (popravilo objektov po
naravni nesreči) morajo biti izvedeni v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja.
IV. Omejitve:
– sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva Evropske unije. Skupna višina dodeljenih javnih sredstev Republike Slovenije
ne sme presegati višine dovoljene državne
pomoči za posamezen ukrepe, navedene v
tem javnem razpisu;
– ne pokriva se izguba dohodka;
– upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do javnega
sklada;
– podpore iz tega razpisa se ne dodelijo
za pokrivanje škod po drugih predpisih;
– višina vseh prejetih sredstev ne sme
presegati višine ugotovljene škode;
– sredstva se ne dodelijo za nadomestilo
škode zunaj območij Republike Slovenije.
V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Višina nepovratnih sredstev za škodni
primer:
Za namen E3 (smrt, invalidnost, delovna nezmožnost) znaša višina nepovratnih
sredstev največ 1,000.000 SIT:
– v primeru smrti – 1,000.000 SIT,
– 50% invalidnosti – 500.000 SIT,
– 60% invalidnosti – 600.000 SIT,
– 70% invalidnosti – 700.000 SIT,
– 80% invalidnosti – 800.000 SIT,
– 90% invalidnosti – 900.000 SIT,
– 100% invalidnosti – 1.000.000 SIT,
– 6-mesečne nesposobnosti – 500.000
SIT,
– 7-mesečne nesposobnosti – 600.000
SIT,
– 8-mesečne nesposobnosti – 700.000
SIT,
– 9-mesečne nesposobnosti – 800.000
SIT,
– 10-mesečne nesposobnosti – 900.000
SIT,
– 11-mesečne nesposobnosti – 1,000.000
SIT,
– 12-mesečne nesposobnosti – 1,000.000
SIT.
Za namen E2 znaša delež dodeljenih
sredstev do 35% ocenjene škode (do 50%
nepovratnih sredstev in do 50% posojilnih
sredstev), razen v primeru bolezni BSE, kjer
znaša delež dodeljenih nepovratnih sredstev do 100% ocenjene škode in se sredstva lahko namenijo za zamenjavo črede ali
preusmeritev kmetije.
2. Za opravičljive stroške se upošteva:
– v primerih namena E3 enkratna ﬁnančna pomoč, ki predstavlja izpad delovne sile
za čas enega leta,
– v primerih namena E2 stroški storitev
ter materiala, ki so potrebni za vzpostavitev
stanja pred nastankom škodnega dogodka
ali preusmeritve kmetije.
3. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila do 15
let (z vključenim moratorijem), obrestna
mera Euribor (trimesečni) + 0,25%, največ
dveletni moratorij na odplačevanje glavnice posojila. Obresti v času moratorija se
plačujejo. Minimalna vrednost odobrenega
posojila je 1 mio SIT;

– posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR;
– doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta;
– posojila do 2 mio SIT upravičenec praviloma zavaruje pri zavarovalnici;
– posojilo nad 2 mio SIT upravičenec
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje, ali z drugim, tem inštrumentom
enakovrednim jamstvom;
– črpanje nepovratnih sredstev je praviloma v obliki refundacije plačanih računov
ali potrjenih gradbenih situacij pooblaščenega organa (skupaj z dokazili o plačilih) za
dela na sanaciji;
– črpanje dodeljenih sredstev je praviloma v kombinaciji posojilnih in nepovratnih
sredstev. Način črpanja je tak, da se praviloma črpata obe vrsti sredstev in pod pogojem, da je odstop od ene vrste sredstev avtomatično odstop od druge vrste sredstev;
– črpanje posojila Javnega sklada je dokumentarno na podlagi računov ali pogodb,
z možnostjo nakazila dobaviteljem oziroma
izvajalcem ali refundacije že plačanih računov za dela, iz lastnih virov. Upravičenec
lahko v obliki gotovine porabi največ 20%
dodeljenih posojilnih sredstev, a ne več kot
400.000 SIT;
– stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo odobrena posojila, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi posojila z banko
DBS d.d.;
– če upravičenec, ki so mu odobrena posojilna in nepovratna sredstva, ne bo pristopil k podpisu pogodbe z Agencijo in Javnim
skladom v roku, določenem v sklepu/odločbi, se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za soﬁnanciranje
investicije in sklenitve pogodbe. Ravno tako
se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za soﬁnanciranje in
odobrenih sredstev, v kolikor ne bo v roku,
določenem v sklepu/odločbi, dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje sredstev.
4. Pomoč se dodeli v dveh oblikah:
– nepovratna sredstva za namen E3 se
dodelijo kot enkratna pomoč, kjer se sredstva nakažejo na osnovi zahtevka, kateremu mora upravičenec predložiti dokazilo o
ugotovljenih dejstvih;
– nepovratna sredstva za namen E2, kjer
se sredstva nakažejo na osnovi zahtevka,
kateremu mora upravičenec predložiti poročilo o popravilu škode ter račune z dokazili
o njihovem plačilu;
– posojilna sredstva se izplačajo v skladu s sedmo alineo 3. točke V. poglavja javnega razpisa.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge bodo ocenjene glede na vrsto posameznega škodnega primera. V primeru,
da bodo zaprošene pomoči za nadomestilo
škode presegale razpisana sredstva, bodo
imele prednost pri odobritvi sredstev vloge
z večjim številom točk, in sicer do porabe
sredstev. V primeru, da imata dva upravičenca enako število točk ima prednost tisti
upravičenec, ki je v tretjem merilu dosegel
večje število točk. V primeru, da imata dva
vlagatelja enako število točk v obeh merilih,
ima prednost tisti vlagatelj, ki je popolno vlogo oddal prej. To merilo se smiselno upošteva v primeru, če je zaprošenih sredstev več,
kot je sredstev na razpolago. Vloge z nižjim
številom točk bodo zavrnjene.
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Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
Merilo

Maks. št. točk

105
1.
2.

3.
4.

Območje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo
Vrsta škodnega primera
Naravne nesreče

10
60
30

Smrt, invalidnost, nesposobnost za delo

30

Profesionalnost kmetovanja
Starost vlagatelja

15
20

Ocenitve:
1. območje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo
10 – hribovska in gorska območja
7 – druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
in območja s posebnimi naravnimi omejitvami
5 – območja izven seznama območji z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost

2a) vrsta škodnega primera
30 – bolezni živali ali rastlin ali izjemni pojavi
25 – požar
20 – naravne nesreče

2b) vrsta škodnega primera
30 – smrt nosilca kmetijskega gospodarstva
25 – invalidnost
20 – nesposobnost za delo

3. profesionalnost kmetovanja
15 – na kmetijskem gospodarstvu je 3 ali več oseb, ki
so kmečko zavarovani (pokojninsko in invalidsko)
10 – na kmetijskem gospodarstvu sta 2 osebi, ki sta
kmečko zavarovani (pokojninsko in invalidsko)
5 – na kmetijskem gospodarstvu je vsaj 1 oseba, ki je
kmečko zavarovana (pokojninsko in invalidsko)
0 – na kmetijskem gospodarstvu ni kmečko
zavarovanih oseb (pokojninsko in invalidsko)

4. Starost vlagatelja
20 – vlagatelj je rojen 1980 ali kasneje;
15 – vlagatelj je rojen v letih 1979–1971
10 – vlagatelj je rojen v letih 1970–1961;
5 – vlagatelj je rojen v letih 1960–1951
0 – vlagatelj je rojen pred letom 1955.

VII. Vsebina vloge
a) Priloge:
1.

OBR

Originalni obrazec (OBRAZEC E) vloge za namen pomoč za nadomestilo škode.

2.

INV

Sanacijski načrt za kmetijo; pripravljen v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih staneh Agencije
(http://www.arsktrp.gov.si) in Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja (http://www.rdf-sklad.si).

3.

OBV

Potrdilo o plačanih davkih za preteklo leto, ki ga izda pristojni davčni urad, oziroma dokazilo o stanju obveznosti, ki ni starejše od 30 dni.

4.

DRŽ

Potrdilo o državljanstvu upravičenca (fotokopija os. izkaznice, rumenega kartončka ali potnega lista).

5.

MNK

Mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.

6.

MID

Kopija Osnovnega obrazca o kmetijskem gospodarstvu – podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2004, ali
2005 za obdobje škodnega dogodka (vsi obrazci).

7.

IZJ 1

Nosilec kmetijskega gospodarstva k vlogi priloži pooblastilo morebitnih solastnikov kmetijskega gospodarstva,
ki delajo na kmetiji, in za vlaganje vlog in izvedbo sanacije (razpisni obrazec št. 1).

8.

ŠZAV

Dokazilo o povračilu škode zavarovalnic ter ostala potrdila o prejemu kakršnihkoli sredstev za prijavljen namen oziroma izjava o prejetih sredstvih.

9.

KZAV

Kot dokazilo za glavni vir dohodka se šteje potrdilo o zdravstvenem, ter pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ali drug dokument, ki izkazuje, da je kmetijstvo glavni vir dohodka (dohodninska napoved, ﬁnančna
analiza v sanacijskem načrtu za kmetijo…).

11.

IZJ 2

Izjava o materialni in kazenski odgovornosti o višini zadolžitev (razpisni obrazec št. 2).

12.

IZJ 3

Izjava, da se strinja z razpisnimi merili za pridobitev sredstev (razpisni obrazec št. 3).

13.

IZJ 4

Izjava o že pridobljenih državnih pomočeh RS in sredstev EU za ta namen (razpisni obrazec št. 4).
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b) Dodatne priloge za namen E2:
1.

ŠKOD

2.

GRA

3.

ŠKD

4.

VET

5.

PZAV

Poročilo o nastali škodi s strani zavarovalnice ali izvedeniško mnenje o nastali škodi, izdelano s strani
zapriseženega sodnega cenilca, v primeru škode do višine 1,000.000 SIT pa lahko tudi poročilo občinske
komisije za elementarne nezgode skupaj s svetovalno službo.
Ustrezno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo ali drugo upravno dovoljenje v primeru nesreč na
objektih.
Poročilo o nastali nesreči s strani upravnega organa (policija, gasilci, občinska komisija za elementarne
nesreče).
Poročilo pristojne veterinarske oziroma ﬁtosanitarne službe o izbruhu bolezni oziroma prepoved prometa z
živalmi (dokazilo o zakolu).
Dokazilo o zavarovanju pridelkov in objektov.

c) Dodatne priloge za namen E3:
1.
2.

Dokazila o nastalem škodnem dogodku na kmetiji (v primeru smrti mrliški list, v primeru invalidnosti sklep o invalidnosti in v primeru
več kot 6-mesečne nesposobnosti za delo potrdilo o začasni nezmožnosti za delo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje).
Potrdilo o načinu zdravstvenega zavarovanja v primeru bolezni oziroma invalidnosti.

VIII. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do 31. 8. 2005. Vloge
so lahko oddane po pošti ali osebno najkasneje do 31. 8. 2005.
Vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, s pripadajočimi prilogami s
priporočeno pošto na naslov: Javni sklad
RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica.
Pisne vloge morajo biti poslane v dveh
izvodih v eni zaprti ovojnici, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj – javni razpis namen E – sanacija«.
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna
dokumentacija
za
namen E pomoč za nadomestilo škode je
na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja:
http://www.rdf-sklad.si, ali na spletni strani
Agencije http://www.arsktrp.gov.si/.
Razpisna dokumentacija za namen E
– pomoč za nadomestilo škode se lahko
pridobi tudi na podlagi pisnega zaprosila na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave razpisa do zaključka razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Javnem skladu ali na ARSKTRP. Kontaktna oseba za
namen pomoč za nadomestilo škode na
Javnem skladu je Melita Ovsec Plos, tel.
01/837-21-48 ter 01/83-61-953 in na ARSKTRP Majda Vintar, tel. 01/478-93-62,
vsak delavnik med 9. in 12. uro.
3. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklenili pogodbo o dodelitvi sredstev z banko oziroma hranilnico.
4. Agencija in Javni sklad lahko od prosilca zahtevata dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške preverjata dokumentacijo oziroma naročita strokovno mnenje
o projektu.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
1. Odpiranje pravočasno prispelih vlog
za namen E – pomoč za nadomestilo škode bo predvidoma 2. 9. 2005 v sejni sobi
Javnega sklada. Odpiranje vlog ni javno.

Prispele vloge bo pregledala in strokovno
ocenila skupna strokovna komisija, ki jo bosta imenovala direktor Agencije s soglasjem
ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava javnega sklada. O dodelitvi nepovratnih sredstev iz virov Agencije bo
odločal direktor Agencije, o dodelitvi posojil
iz virov Javnega sklada pa Uprava Javnega
sklada.
2. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 5 dni
od dneva prejema obvestila ne dopolni, ali
jih dopolni neustrezno, bodo kot nepopolne
zavržene.
3. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
4. Vloge, ki bodo prispele po zaključku
razpisa, bodo kot prepozne zavržene.
5. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava za dodelitev pomoči, so uradna
tajnost.
X. Obvestilo o izidu javnega razpisa
1. Odločba o dodelitvi nepovratnih sredstev s strani Agencije in sklep o dodelitvi
posojilnih sredstev Javnega sklada bosta
izdani v roku 60 dni po izteku razpisnega
roka.
2. Nepopolne vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.

3. Vloge upravičencev, ki ne bodo uvrščene znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
4. Zoper odločbo Agencije je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve vlagatelju. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Agencijo.
5. Zoper sklep javnega sklada pritožba
ni možna.
6. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.
7. Agencija in Javni sklad bosta spremljala namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bosta Agencija in Javni sklad
ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena,
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, imata pravico takoj
zahtevati od upravičenca vračilo sredstev
v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi. V navedenih primerih
bo upravičenec izgubil tudi pravico do drugih intervencijskih sredstev Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije za dobo dveh let, od dokončne odločbe
kmetijskega inšpektorja.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Ljubljana,
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Ribnica

Ob-20728/05
Na osnovi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Ur. l. RS, št. 26/05, – uradno prečiščeno
besedilo), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03, Rb št. 61/05),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS,
št. 130/03 in 61/05), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), Program spodbujanja razvoja v Posočju 2002–2006 (Soča
2006), ki ga je sprejela Vlada RS na svoji
78. seji dne 13. 6. 2002 (Sklep Vlade RS št.
303-03/2002-1), Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2005 (Soča 2005), ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 85. redni seji dne 21. 7.
2004 (Sklep Vlade RS št. 303-03/2002-5),
Dopolnila izvedbenega programa razvojne

pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin
za leto 2005, ki ga je sprejela Vlada RS na
32. redni seji dne 7. 7. 2005 (Sklep Vlade RS
št. 30301-6/2005/3), Pogodbe št. ARR-1/04
o ﬁnanciranju delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj z dne
16. 12. 2003, Dodatka št. 1 k Pogodbi št.
ARR-1/04 o ﬁnanciranju delovanja Javne
agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj z dne 18. 6. 2004, Dodatka št. 2 k
Pogodbi št. ARR-1/04 o ﬁnanciranju delovanja Javne agencije Republike Slovenije za
regionalni razvoj z dne 13. 6. 2005, objavlja
Agencija Republike Slovenije za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v podjetjih
na območju Občin Bovec, Kobarid in
Tolmin v letu 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem za:
a) Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje
formalne izobrazbe),
b) Usposabljanje zaposlenih, in sicer
za:
b1) splošna usposabljanja zaposlenih:
Splošno usposabljanje je namenjeno pridobitvi splošnega znanja, ki ni uporabljivo
samo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki
je koristnik pomoči, ampak nudi kvaliﬁkacije, ki so široko prenosljive v druga podjetja
ali področja dela in torej znatno izboljšujejo
možnost zaposlitve delavca.
b2) posebna usposabljanja zaposlenih:
Posebno usposabljanje je namenjeno
pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, porabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči.
2. Višina razpisanih sredstev: višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago v
letu 2005, znaša 23,200.000 SIT. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena
na proračunski postavki Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
1166 – Razvojna pomoč Posočju.
3. Višina pomoči, ki jo prejmejo upravičenci:
– za izobraževanja in splošna usposabljanja ne bo mogla preseči 60% upravičenih
stroškov usposabljanja in izobraževanja delavcev za velika podjetja in 80% za mala in
srednja podjetja;
– za posebna usposabljanja zaposlenih
ne bo mogla preseči 35% upravičenih stroškov usposabljanj in izobraževanj v velikih
podjetjih in 45% v malih in srednjih podjetjih.
Skupna višina soﬁnanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme
upravičenec, praviloma ne bo mogla preseči
2,000.000 SIT.
4. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva iz točke 2.8 je proračunsko leto 2005. Agencija RS za regionalni
razvoj bo soﬁnancirala le upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2005 do najkasneje
30. 10. 2005.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Namen tega javnega razpisa je spodbujanje delodajalcev k izobraževanju in
usposabljanju zaposlenih s ciljem dvigovanja stopnje izobrazbe in znanj zaposlenih
in s tem večanju konkurenčnosti podjetij v
Posočju.
2. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št 15/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah, (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Ur. l. RS, 110/02),
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij, (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99,
50/02 in 93/02),
– morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju,

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije.
3. Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, bodo v letu 2005 vključevali zaposlene v
programe izobraževanj in usposabljanj.
4. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje
gospodarske družbe, vendar pa je prejemnik sredstev gospodarska družba, registrirana v Sloveniji.
5. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
– stroški izobraževanj in usposabljanj,
– potni stroški oseb, ki se izobražujejo in
usposabljajo na odobrenih izobraževanjih
in usposabljanjih, s tem, da potni stroški ne
smejo presegati 10% upravičenih stroškov
posameznega prijavljenega izobraževanja
oziroma usposabljanja.
Stroški lastnega dela vlagatelja niso
upravičeni do soﬁnanciranja.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in celotno vrednostjo odobrenega projekta izobraževanj in
usposabljanja zaposlenih.
III. Splošni in ﬁnančni pogoji
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila,
ki jih zahteva Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj od upravičenca ter so
navedene v poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva iz točke I.2 je proračunsko
leto 2005. Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj bo soﬁnancirala le upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2005 do
30. 10. 2005.
3. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje z Agencijo Republike Slovenije za regionalni razvoj podpisalo
pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del
razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način ﬁnanciranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za soﬁnanciranje. Pogodba
bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe
pogodbeni stranki.
4. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so
odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
5. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije
za regionalni razvoj.
6. S pogodbo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj s prejemnikom
podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta,
za katerega so bila dodeljena nepovratna
sredstva in postopek nadzora nad porabo
sredstev.
7. Prejemnik mora Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor
se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti
porabe proračunskih sredstev. Če bo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj
ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj
zahtevati od upravičenca vračilo sredstev
v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila do dneva vračila.
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8. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj potrjen zahtevek za
soﬁnanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik,
njegova oblika pa je predpisana z razpisno
dokumentacijo. Zadnji rok za izstavitev zahtevka za porabo sredstev proračunskega
leta 2005 pa je 30. 10. 2005.
9. Prejemnik bo najkasneje do 30. 10.
2005 izstavil končni zahtevek za dodelitev
sredstev in predložil naslednjo dokumentacijo:
– zahtevek za soﬁnanciranje (Priloga
pog. št. 1). Zahtevek mora biti izpolnjen,
podpisan in žigosan;
– poročilo o poteku projekta izobraževanj
in usposabljanj (Priloga pog. št. 2) Poročilo
o poteku projekta izobraževanj in usposabljanj mora vsebovati: opis projekta, realizirane aktivnosti in dosežene rezultate ter opis
nadaljnjih aktivnosti v okviru prijavljenega
projekta (na podlagi rezultatov);
– stroškovnik projekta izobraževanj in
usposabljanj s prilogami (priloga pog. št.
2/1) skupaj z računi in dokazili o plačilu
(neto vrednost brez DDV). V stroškovnik
projekta mora biti vpisan vsak posamezni strošek. Dokazila morajo biti priložena v
zaporedju vpisa v stroškovnik in označena
na bančnih izpiskih. Potrebno je dostaviti
fotokopije originalnih računov z oznako «fotokopija je istovetna originalu«. Upravičeni
stroški (upošteva se neto vrednost računa,
znesek davčne osnove brez DDV, naveden
na računu) morajo biti izkazani kot računi
z dokazilom o plačilu (SWIFT, bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz
katerega je jasno razvidno, na kateri račun
se nanaša).
10. V primeru, da so v zaključnem ﬁnančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti
investicije, se znesek soﬁnanciranja s strani
Agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom soﬁnanciranja.
IV. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 2);
3. podatki o vlagatelju (razpisni obrazec
št. 3) in zahtevane priloge:
– za pravno osebo originalni izpisek iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni z
vsemi listi ali priglasitvena listina z vsemi
spremembami, potrjena s strani pristojne izpostave Davčne uprave RS, če upravičenec
opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– bilance stanja in izkazi poslovnega izida za leti (2003, 2004), potrjene s strani
AJPES-a;
– potrdilo o stanju davčnih obveznosti
za preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava RS, ki ni starejše od
30 dni;
– potrdilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave,
likvidacije in stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni;
4. predstavitev projekta izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v letu 2005 (razpisni obrazec št. 4) in zahtevane priloge:

Stran

5460 /

Št.

69 / 22. 7. 2005

– za vsako vrsto izobraževanja in usposabljanja izpolnjen in priložen obrazec Podatki o prijavljenem izobraževanja in usposabljanju (razpisni obrazec št. 4.1);
5. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
Merilo

a) Reference vlagatelja
b) Skladnost izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih s
strategijo vlagatelja (s poudarkom
na strategiji razvoja kadrov)
c) Finančna konstrukcija in
utemeljenost predlaganega
projekta izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih
d) Predhodna vlaganja v
izobraževanje in usposabljanje
kadrov
e) Predhodno dodeljena sredstva
f.) Lokacija vlagatelja
Skupaj

Število
točk

maks.
23
maks.
23
maks.
20
maks.
15
maks.
15
maks. 4
100

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Sredstva bodo dodeljena vlagateljem,
katerih vloge bodo dosegle najmanj 51 točk.
Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih
sredstev bodo imele vloge, ki dobijo najvišjo
oceno na podlagi meril do porabe sredstev.
VI. Način prijave in razpisni roki
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na internet naslovu www.sigov.si/arr.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in
12. uro, kontaktni osebi:
– Vinko Žagar na Agenciji RS za regionalni razvoj (tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si) in
– Almira Pirih (tel. 05/384-15-00, e-mail:
Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem
razvojnem centru.
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
4. Rok za oddajo vloge: 26. 8. 2005, do
12. ure.
5. Popolna vloga (obrazci in priloge), v
skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, do dne 26. 8. 2005 do 12.
ure, v pisarno št. 510 v zaprti ovojnici z navedbo na prednji strani, dobesedno brez
okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju
Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2005«
in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani.
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6. Vse vloge, ki ne bodo označene kakor
je zgoraj navedeno, oziroma bodo prispele
na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma in ure, ne bodo upravičene
do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene
pošiljatelju neodprte.
7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, ﬁnančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).
VII. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja: 29. 8. 2005. Način
odpiranja prispelih vlog, javno ali ne javno, bo komisija odločila s sklepom pred samim odpiranjem, glede na količino prispelih
vlog.
2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje direktor Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj. Komisijo sestavljata dva predstavnika Agencije Republike
Slovenije za regionalni razvoj, predstavnik
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, predstavnik Zavoda
RS za zaposlovanje-Območna služba Nova
Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravočasne in
pravilno označene vloge odprla in ugotovila
njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru
prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga
so uradna tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge vlagateljev,
ki imajo neporavnane zapadle obveznosti
do Republike Slovenije ter nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena izobraževanju in usposabljanju
zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa za spodbujanje izobraževanja
in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na
območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
letu 2005;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev;
– ima vlagatelj neporavnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije.
6. Na podlagi predloga strokovne komisije, bodo vlagatelji, s strani odgovornih oseb
Agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj, obveščeni s sklepom v roku 45 dni
od odpiranja vlog.
7. Proti sklepu Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj pri dodeljevanju
razvojnih spodbud ni pritožbe. Dopusten pa
je upravni spor, ki ga je potrebno s tožbo

sprožiti v roku 30 dni od prejema sklepa
pri pristojnem Upravnem sodišču Republike
Slovenije.
8. Prejemnik mora Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor
se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti
porabe proračunskih sredstev.
9. Če bo Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj ugotovila, da sredstva niso
bila uporabljena za namen, za katerega so
bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima
pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila do dneva vračila.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Ob-20729/05
Na osnovi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Ur. l. RS, št. 26/05, – uradno prečiščeno
besedilo), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03, Rb št.
61/05), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03 in 61/05), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), Program spodbujanja razvoja v Posočju 2002
– 2006 (Soča 2006), ki ga je sprejela Vlada
RS na svoji 78. seji dne 13. 6. 2002 (Sklep
Vlade RS št. 303-03/2002-1), Izvedbenega
programa razvojne pomoči občinam Bovec,
Kobarid in Tolmin za leto 2005 (Soča 2005),
ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 85. redni seji dne 21. 7. 2004 (Sklep Vlade RS
št. 303-03/2002-5), Dopolnila izvedbenega
programa razvojne pomoči občinam Bovec,
Kobarid in Tolmin za leto 2005, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 32. redni seji dne 7. 7.
2005 (Sklep Vlade RS št. 30301-6/2005/3),
Pogodbe št. ARR-1/04 o ﬁnanciranju delovanja Javne agencije Republike Slovenije
za regionalni razvoj z dne 16. 12. 2003, Dodatka št. 1 k Pogodbi št. ARR-1/04 o ﬁnanciranju delovanja Javne agencije Republike
Slovenije za regionalni razvoj z dne 18. 6.
2004, Dodatka št. 2 k Pogodbi št. ARR-1/04
o ﬁnanciranju delovanja Javne agencije
Republike Slovenije za regionalni razvoj z
dne 13. 6. 2005, objavlja Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij v
malih in srednjih podjetjih na območju
Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu
2005
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za ﬁnančno
pomoč pri investicijah v osnovna sredstva
pri postavitvi novega proizvodnega obrata,
širitvi obstoječega obrata ali začetku nove
dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo
proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo
racionalizacije, diverziﬁkacije ali modernizacije). Investicije v osnovna sredstva v
obliki nakupa proizvodnega obrata, ki se je
zaprl ali bi se zaprl, če ne bi bil prodan, so
tudi lahko predmet tega javnega razpisa,
razen če proizvodni obrat pripada podjetju
v težavah.
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2. Investicija se mora izvajati na območju
občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.
3. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za soﬁnanciranje projektov v letu 2005,
znaša 71,4 mio SIT. Nepovratna sredstva za
te namene so zagotovljena na proračunski
postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166: Razvojna
pomoč Posočju.
Višina soﬁnanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril, vendar v nobenem primeru
ne bo mogla preseči 55% priznanih upravičenih stroškov investicijskega projekta.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in odpiranje novih delovnih mest, ki so povezana z investicijami
v malih in srednjih podjetjih.
2. Na razpis se lahko prijavijo mala in
srednja podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št 15/05 – uradno
prečiščeno besedilo), oziroma po Zakonu o
zadrugah (Ur. l. RS, št. 13/92, 13/93, 22/94
in 35/96) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah, (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Ur. l. RS, št. 110/02),
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij, (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99,
50/02 in 93/02),
– morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije.
3. Gospodarska družba ali samostojni
podjetnik mora realizirati investicijo in odpreti nova delovna mesta na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin.
4. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje
gospodarske družbe, vendar pa je prejemnik sredstev gospodarska družba, registrirana v Sloveniji.
5. Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo upravičenci s projekti, ki bodo odprli
najmanj 2 novi delovni mesti v obdobju treh
let po zaključku investicije in katerih celotna
investicijska vrednost je višja kot 10 mio SIT.
Zgornja višina soﬁnanciranja v nobenem primeru ne bo mogla preseči 30 mio SIT. Za
nova delovna mesta se štejejo nove zaposlitve v roku 3 let po zaključku investicije.
Povečanje števila delovnih mest se ugotavlja kot neto povečanja zaposlitev, glede na
stanje števila zaposlenih, ki je opredeljeno
v vlogi prejemnika, na zadnji dan meseca
pred oddajo razpisne dokumentacije. Nova
delovna mesta morajo biti odprta na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin.
6. Na razpis lahko upravičenci kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo
investicije (faza priprave ustreznih študij in
projektov, faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza
gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opreme ter nematerialnih investicij
(patenti, licence...)), vendar pa mora skupna
višina celotne investicije izpolnjevati zgoraj
opredeljene kriterije.
7. Investicijski projekti in novo odprta delovna mesta morajo ostati na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin vsaj 5 let po zaključku investicije.

8. Na razpis ne morejo kandidirati upravičenci:
– ki poslujejo v sektorju premogovništva,
ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva in ribištva;
– katerim so na osnovi Javnega razpisa
za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih
2002, 2003, 2004 ter 2005 že bila odobrena
nepovratna sredstva za soﬁnanciranje investicijskega projekta, razen v primeru, da so
do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v
celoti izpolnili obvezo novih zaposlitev, ki
izhaja iz uspešne kandidature na omenjene
razpise. Izpolnitev obveze glede novih zaposlitev morajo upravičenci dokazati s predložitvijo posebnega Poročila o izpolnitvi pogodbene obveznosti glede novih zaposlitev,
v katerem natančno opredelijo realizirane
zaposlitve, ter predložijo ustrezna listinska
dokazila;
– ki opravljajo dejavnost na osnovi dodeljene koncesije s strani Republike Slovenije.
9. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
– priprava investicijskih študij in projektov začetnih investicij – do 55% izkazanih
stroškov;
– nakup, komunalno in infrastrukturno
opremljanje zemljišča – do 55% izkazanih
stroškov;
– gradnja/nakup objektov – do 55% izkazanih stroškov;
– nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence...) – do 55%
izkazanih stroškov (samo za nove stroje in
opremo).
10. Maksimalna višina soﬁnanciranja investicije kot celote (vseh faz oziroma upravičenih stroškov skupaj) je poleg kriterija
doseženega števila točk, opredeljena tudi s
kriterijem novo odprtih delovnih mest, tako
da se lahko za odprto delovno mesto do
vključno VI. Stopnje zahtevnosti investicija
soﬁnancira v maksimalni višini 3 mio SIT,
za odprto delovno mesto VII. in višje stopnje zahtevnosti pa v maksimalni višini 5 mio
SIT.
11. Upravičenci morajo prispevati lastna ﬁnančna sredstva najmanj v višini 25%
vrednosti investicije, ki ne smejo vsebovati
državne pomoči.
12. Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba
bo imela ugodne učinke na (i) novo zaposlovanje, (ii) tehnološko razvojne programe,
(iii) spodbujanje razvoja v Posočju.
III. Splošni in ﬁnančni pogoji
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila,
ki jih zahteva Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj od upravičenca ter so
navedene v poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva iz točke 2.8 je proračunsko leto 2005. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj bo soﬁnancirala le
upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2005
do 5. 11. 2005.
3. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj bo posameznemu podjetju v
enem proračunskem letu soﬁnancirala največ en projekt, in sicer v maksimalni višini
do 55% upravičenih stroškov prijavljenega
investicijskega projekta, oziroma v višini,
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ki jo določa kriterij novo odprtih delovnih
mest.
4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje z Agencijo Republike Slovenije za regionalni razvoj podpisalo
pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del
razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način ﬁnanciranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za soﬁnanciranje. Pogodba
bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe
pogodbeni stranki.
5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so
odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
6. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije
za regionalni razvoj.
7. S pogodbo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj s prejemnikom
podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta,
za katerega so bila dodeljena nepovratna
sredstva in postopek nadzora nad porabo
sredstev.
8. Prejemnik mora Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor
se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti
porabe proračunskih sredstev. Če bo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj
ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj
zahtevati od upravičenca vračilo sredstev
v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila do dneva vračila.
9. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj potrjen zahtevek za
soﬁnanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik,
njegova oblika pa je predpisana z razpisno
dokumentacijo. Prejemnik bo imel možnost
izstavljanja delnih zahtevkov za porabo nepovratnih sredstev. Zadnji rok za izstavitev
zahtevka (končnega) za porabo sredstev
proračunskega leta 2005 pa je 5. 11. 2005.
10. Prejemnik mora Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj za zavarovanje izpolnitve pogodbenih obveznosti predložiti ustrezen instrument zavarovanja.
11. Prejemnik bo najkasneje do 5. 11.
2005 izstavil končni zahtevek za dodelitev
sredstev in predložil naslednjo dokumentacijo:
– zahtevek za soﬁnanciranje. Zahtevek
mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan;
– obvezno poročilo in oceno o poteku
investicijskega projekta v času do izstavitve
zahtevka. Poročilo o delu na projektu mora
vsebovati: opis projekta, realizirane aktivnosti in dosežene rezultate ter opis nadaljnjih
aktivnosti v okviru prijavljenega projekta (na
podlagi rezultatov);
– ﬁnančni obračun projekta na stroškovniku (priloga pog. št. 2/1), skupaj z računi in
dokazili o plačilu (neto vrednost brez DDV).
V stroškovnik projekta mora biti vpisan vsak
posamezni strošek. Dokazila morajo biti priložena v zaporedju vpisa v stroškovnik in
označena na bančnih izpiskih. Potrebno je
dostaviti originalne račune in en izvod njihovih kopij. Originali se po pregledu vrnejo
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prejemniku. Upravičeni stroški (upošteva se
neto vrednost računa, znesek davčne osnove brez DDV, naveden na računu) morajo
biti izkazani kot računi z dokazilom o plačilu
(SWIFT, bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je jasno razvidno
na kateri račun se nanaša);
– dokazila o že realiziranih novih zaposlitvah v okviru investicijskega projekta. Dokazila v obliki izpisa zaposlenih se lahko
pridobi na ustreznih institucijah (npr. Zavod
za zdravstveno zavarovanje);
– menična izjava, kateri so priložene 3
bianco menice s klavzulo brez protesta.
12. V primeru, da so v zaključnem ﬁnančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti
investicije, se znesek soﬁnanciranja s strani
Agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom soﬁnanciranja.
13. Po dokončanju aktivnosti mora podjetje podati zaključno poročilo projekta najkasneje v treh mesecih.
14. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
IV. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2);
3. osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3) in zahtevane priloge:
– dokazilo o registraciji vlagatelja: za
pravne osebe originalni izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni z vsemi
listi ali priglasitvena listina z vsemi spremembami, potrjena s strani pristojne izpostave Davčne uprave RS, če upravičenec
opravlja dejavnost kot samostojni podjetnikov posameznikov, ki ne sme biti starejši
od 30 dni;
– bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2004, 2005) potrjene
s strani AJPES-a;
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih za
nedoločen čas, na zadnji dan meseca pred
oddajo vloge;
– potrdilo o stanju davčnih obveznosti
za preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava RS, ki ni starejše od
30 dni;
– potrdilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave,
likvidacije in stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni;
– v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno
dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) (Ur. l. RS, št.
102/04);
– v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe
o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča)
– ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili
o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen z.k.
predlog);
– v vlogi se za investicijo, ki je predmet
kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati
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prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno
predložiti pogodbe in račune z dokazili o
plačilu;
– kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na (v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis,
je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e),
ki ni(so) starejši od 1 meseca dni in kopijo
pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik
objekta in soglasja lastnika (ov) k predvideni
investiciji;
4. dispozicija projekta-investicijski načrt
(razpisni obrazec št. 4);
5. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
Število
točk

Merilo

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Reference vlagatelja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek
investicije
Vpliv investicije na okolje
Trajnostna naravnanost investicije
Lokacija investicije in potresna prizadetost vlagatelja
Skupaj

22
24
24
8
8
14
100

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije,
do porabe sredstev.
Investicijski projekti bodo po doseženih
točkah razdeljeni v tri skupine:
Število točk

0-50

51-65

> 65

– Uroš
Brežan,
Posoški
razvojni center, tel. 05/384-15-14, e-mail:
uros.brezan@pososki-rc.si,
– Vesna Kozar, Posoški razvojni
center, tel. 05/384-15-03, e-mail: vesna.kozar@pososki-rc.si.
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
4. Rok za oddajo vloge: 24. 8. 2005, do
12. ure.
5. Popolna vloga (obrazci in priloge), v
skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, do dne 24. 8. 2005 do 12. ure, v
pisarno št. 510 v zaprti ovojnici z navedbo
na prednji strani, dobesedno brez okrajšav:
»Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij v malih in srednjih
podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin v letu 2005« in s polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.
6. Vse vloge, ki ne bodo označene kakor
je zgoraj navedeno, oziroma bodo prispele
na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma in ure, ne bodo upravičene
do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene
pošiljatelju neodprte.
7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, ﬁnančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).
VII. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja: 25. 8. 2005. Način
odpiranja prispelih vlog, javno ali ne javno, bo komisija odločila s sklepom pred samim odpiranjem, glede na količino prispelih
vlog.
2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje direktor Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj. Komisijo sestav-

Obrazložitev

Investicijski projekt ne dosega mejnega števila točk in ni upravičen do
soﬁnanciranja.
Investicijski projekt presega mejno število točk in je upravičen do soﬁnanciranja, v kolikor razpisana sredstva niso bila porabljena že pri projektih,
ki so dosegli več kot 65 točk. Pri soﬁnanciranju stroškov investicijskega
projekta se do porabe sredstev zagotovi soﬁnanciranje v višini 45% upravičenih stroškov oziroma 2 mio SIT za odprto delovno mesto do vključno
VI. stopnje izobrazbe ter 4 mio SIT za odprto delovno mesto od VII. in višje
stopnje izobrazbe.
Investicijski projekt se ocenjuje kot ustrezen. Soﬁnanciranje stroškov investicijskega projekta je upravičeno, pri čemer se do porabe sredstev zagotovi maksimalna stopnja soﬁnanciranja; 55% upravičenih stroškov oziroma
3 mio SIT za odprto delovno mesto do vključno VI. stopnje izobrazbe ter 5
mio SIT za odprto delovno mesto od VII. in višje stopnje izobrazbe.

VI. Način prijave in razpisni roki
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo
brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Padlih borcev 1, Tolmin vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na internet naslovih www.sigov.si/arr in
www.pososki-rc.si.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktne osebe:
– Vinko Žagar na Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj (tel. 01/478-37-43,
e-mail: Vinko.Zagar@gov.si),

ljajo trije predstavniki Agencije Republike
Slovenije za regionalni razvoj, predstavnik
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse
pravilno označene vloge odprla in ugotovila
njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru
prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga
so uradna tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da
jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bodo zavržene. Vloge, ki bodo pravočasno
dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
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4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge vlagateljev,
ki imajo neporavnane zapadle obveznosti
do Republike Slovenije ter nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju začetnih investicij
in odpiranju novih delovnih mest, ki so povezana z investicijami;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega
razpisa za spodbujanje začetnih investicij v
malih in srednjih podjetjih na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2005;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev;
– ima vlagatelj neporavnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije.
6. Na podlagi predloga strokovne komisije, bodo vlagatelji, s strani odgovornih oseb
Agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj, obveščeni s sklepom v roku 45 dni
od odpiranja vlog.
7. Proti sklepu Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj pri dodeljevanju
razvojnih spodbud ni pritožbe. Dopusten pa
je upravni spor, ki ga je potrebno s tožbo
sprožiti v roku 30 dni od prejema sklepa
pri pristojnem Upravnem sodišču Republike
Slovenije.
8. Prejemnik mora Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor
se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti
porabe proračunskih sredstev.
9. Če bo Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj ugotovila, da sredstva niso
bila uporabljena za namen, za katerega so
bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima
pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila do dneva vračila.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj

Novozaposleni morajo biti ali prvič zaposlene ali brezposelne osebe, ki so v času
prijave na razpis zaposlene za nedoločen
čas. Iz predstavitve projekta vlagatelja mora
biti razvidno, da bo delovno mesto pri delodajalcu ohranjeno vsaj 5 let od podpisa
pogodbe;
– samozaposlene osebe, diplomanti VII.,
VIII. ali IX. stopnje, ki so se oziroma se
bodo samozaposlile v času od 1. 1. 2005 do
31. 8. 2005. Iz predstavitve projekta vlagatelja mora biti razvidno, da bo delovno mesto
ohranjeno vsaj 5 let od podpisa pogodbe.
4. Na razpis ne morejo kandidirati upravičenci, ki poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta,
kmetijstva in ribištva.
5. Upravičeni stroški so stroški dela plače za prvič zaposlene ali brezposelne z najmanj VII. stopnjo izobrazbe in sicer v višini
ene minimalne bruto plače mesečno za obdobje 24 mesecev. Delež delodajalca mora
biti najmanj enak deležu dodeljene spodbude. Upošteva se zadnja objava višine minimalne bruto plače v Uradnem listu RS
pred zaključkom razpisa. Višina priznane
minimalne bruto plače se v času trajanja
pogodbe ne spreminja.
6. Cilj javnega razpisa je znižanje stroškov:
– delodajalcem, ki so oziroma bodo v
letu 2005 v Posočju na novo zaposlili kadre
deﬁcitarnih poklicev in sicer diplomante VII.,
VIII. ali IX. stopnje za nedoločen čas in da
bo delovno mesto pri delodajalcu ohranjeno
vsaj 5 let in
– samozaposlenim, ki so se oziroma se
bodo v letu 2005 v Posočju zaposlili za nedoločen čas, so diplomanti VII., VIII. ali IX.
stopnje in bo njihovo delovno mesto ohranjeno vsaj 5 let.
III. Splošni in ﬁnančni pogoji
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila,
ki jih zahteva Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj od upravičenca ter so
navedene v poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva, so proračunska leta
2005, 2006 in 2007.
3. Kolikor proračunska sredstva za izvajanje pogodbenih obveznosti v letu 2006
in/ali 2007 ne bodo zagotovljena, pogodbene obveznosti Agencije Republike Slovenije
za regionalni razvoj prenehajo, pogodbene
obveznosti prejemnika glede trajanja zaposlitev pa se proporcionalno zmanjšajo.
4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje z Agencijo Republike Slovenije za regionalni razvoj podpisalo
pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del
razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način ﬁnanciranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za soﬁnanciranje. Pogodba
bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe
pogodbeni stranki.
5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so
odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
6. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije
za regionalni razvoj.

Ob-20730/05
Na osnovi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Ur. l. RS, št. 26/05, – uradno prečiščeno
besedilo), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03, Rb št.
61/05), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03 in 61/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04),
Program spodbujanja razvoja v Posočju
2002–2006 (Soča 2006), ki ga je sprejela
Vlada RS na 78. seji dne 13. 6. 2002 (Sklep
Vlade RS št. 303-03/2002-1), Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2005 (SOČA
2005), ki ga je sprejela Vlada RS na 85.

redni seji dne 21. 7. 2004 (Sklep Vlade RS
št. 303-03/2002-5), Dopolnila izvedbenega
programa razvojne pomoči občinam Bovec,
Kobarid in Tolmin za leto 2005, ki ga je sprejela Vlada RS na 32. redni seji dne 7. 7.
2005 (Sklep Vlade RS št. 30301-6/2005/3),
Pogodbe št. ARR-1/04 o ﬁnanciranju delovanja Javne agencije Republike Slovenije
za regionalni razvoj z dne 16. 12. 2003, Dodatka št. 1 k Pogodbi št. ARR-1/04 o ﬁnanciranju delovanja Javne agencije Republike
Slovenije za regionalni razvoj z dne 18. 6.
2004, Dodatka št. 2 k Pogodbi št. ARR-1/04
o ﬁnanciranju delovanja Javne agencije
Republike Slovenije za regionalni razvoj z
dne 13. 6. 2005, objavlja Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja in
samozaposlovanja kadrov z najmanj VII.
stopnjo izobrazbe na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2005
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela plače za prvič zaposlene ali brezposelne z najmanj VII. stopnjo izobrazbe
in sicer v višini ene minimalne bruto plače
mesečno. Delež delodajalca mora biti vsaj
enak deležu dodeljene spodbude. Nadomestitev dela plače prvič zaposlenim ali brezposelnim osebam z najmanj VII. stopnjo izobrazbe traja 2 leti in mora biti realizirana
pri delodajalcih na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin. Izpolnitev kriterija novih
delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest v primerjavi s celoletnim
povprečjem zaposlenih v podjetju.
2. Višina razpisanih sredstev: višina
nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago,
znaša v letu 2005 okvirno 4,700.000 SIT,
v letu 2006 okvirno 21,000.000 SIT, v letu
2007 pa okvirno 16,000.000 SIT. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena
na proračunski postavki Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
1166: Razvojna pomoč Posočju.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Namen tega javnega razpisa je spodbujanje delodajalcev za novo zaposlovanje
kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe (iz
Posočja, drugih predelov Slovenije in tujine)
v Posočju.
2. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št 15/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah, (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Ur. l. RS, 110/02),
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij, (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99,
50/02 in 93/02),
– morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
– delodajalci, ki so oziroma bodo v času
od 1. 1. 2005 do 31. 8. 2005 na novo zaposlili kadre deﬁcitarnih ali drugih poklicev in
sicer diplomante VII., VIII. ali IX. stopnje.
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7. S pogodbo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj s prejemnikom
podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta,
za katerega so bila dodeljena nepovratna
sredstva in postopek nadzora nad porabo
sredstev.
8. Prejemnik mora Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor
se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti
porabe proračunskih sredstev. Če bo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj
ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj
zahtevati od upravičenca vračilo sredstev
v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila do dneva vračila.
9. Osnova za izplačilo sredstev bo s strani Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj potrjen zahtevek za soﬁnanciranje,
ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika
pa je predpisana z razpisno dokumentacijo.
Prejemnik bo enkrat letno izstavil zahtevek za dodelitev nepovratnih sredstev:
– 10. 11. 2005 za leto 2005,
– 10. 11. 2006 za leto 2006 in
– 10. 11. 2007 za leto 2007 oziroma v
roku 8 dni po izteku dvoletnega obdobja od
nastopa delovnega razmerja.
Zahtevek mora biti izpolnjen (obvezna
oblika zahtevka je priloga k pogodbi Priloga
pog. št. 1), podpisan in žigosan. Zahtevku morajo biti priložene kopije posameznih
plačilnih list (za delodajalce) oziroma kopije
potrdil o plačilih prispevkov (za samozaposlene) z dokazili o opravljenih izplačilih za
obdobje, na katerega se nanaša zahtevek.
Ob predložitvi prvega zahtevka za soﬁnanciranje, mora prejemnik predložiti tudi Menično izjavo (Priloga pogodbe št. 2), kateri
je priložena 1 bianco menica s klavzulo brez
protesta.
10. V primeru, da so v zaključnem ﬁnančnem obračunu projekta izkazani stroški
dela, ki so manjši od predvidene vrednosti,
se znesek soﬁnanciranja s strani Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom soﬁnanciranja.
IV. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2);
3. osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3) in zahtevane priloge:
– dokazilo o registraciji vlagatelja: za
pravne osebe originalni izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni z vsemi
listi ali priglasitvena listina z vsemi spremembami, potrjena s strani pristojne izpostave Davčne uprave RS, če upravičenec
opravlja dejavnost kot samostojni podjetnikov posameznikov, ki ne sme biti starejši
od 30 dni;
– bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2003, 2004) potrjene
s strani AJPES-a;
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– potrdilo o stanju davčnih obveznosti
za preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava RS, ki ni starejše od
30 dni;
– potrdilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave,
likvidacije in stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni;
4. predstavitev projekta novih zaposlitev
(razpisni obrazec št. 4);
5. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2005, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti.
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog:
Merilo

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Reference vlagatelja
Število novih delovnih mest
Zaposlitev štipendista PRC-ja
Lokacija vlagatelja
Zaposlovanje na razvojno
usmerjenih delovnih mestih
Zaposlovanje deﬁcitarnih kadrov*
Razvojna vizija prijavitelja s
poudarkom na strategiji razvoja
kadrov
Skupaj

Število
točk

22
24
4
4
16
16
14
100

* iz Dopolnitve analize deﬁcitarnih poklicev
na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin
(PRC, leto 2005).

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Vloge bodo razvrščene glede na število
doseženih točk. Razpisana sredstva bodo
dodeljena vlagateljem katerih vloge bodo
dosegle najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev bodo
imele vloge, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril do porabe sredstev.
VI. Način prijave in razpisni roki
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo
brez plačila na Posoškem razvojnem centru,
Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin vsak
delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovih www.sigov.si/arr in www.pososki-rc.si.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in
12. uro, kontaktni osebi:
– Vinko Žagar na Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj (tel. 01/478-37-43,
e-mail: Vinko.Zagar@gov.si) in
– Almira Pirih (tel. 05/384-15-00, e-mail:
Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem
razvojnem centru.
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
4. Rok za oddajo vloge: 31. 8. 2005, do
12. ure.
5. Popolna vloga (obrazci in priloge), v
skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, do dne 31. 8. 2005 do 12. ure, v
pisarno št. 510 v zaprti ovojnici z navedbo

na prednji strani, dobesedno brez okrajšav:
»Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na
območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
letu 2005« in s polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani.
6. Vse vloge, ki ne bodo označene kakor
je zgoraj navedeno, oziroma bodo prispele
na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma in ure, ne bodo upravičene
do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene
pošiljatelju neodprte.
7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, ﬁnančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).
VII. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja: 1. 9. 2005. Način odpiranja prispelih vlog, javno ali ne javno, bo
komisija odločila s sklepom pred samim odpiranjem, glede na količino prispelih vlog.
2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila
strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje direktor Agencije Republike Slovenije za
regionalni razvoj. Komisijo sestavljata dva
predstavnika Agencije Republike Slovenije
za regionalni razvoj, predstavnik Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje-Območna služba Nova Gorica in
predstavnik Posoškega razvojnega centra.
Komisija bo vse pravilno označene vloge
odprla in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije,
ki jo vsebuje vloga so uradna tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge vlagateljev,
ki imajo neporavnane zapadle obveznosti
do Republike Slovenije ter nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju zaposlovanja kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa za spodbujanje zaposlovanja in
samozaposlovanja kadrov z najmanj VII.
stopnjo izobrazbe na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2005;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev;
– ima vlagatelj neporavnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije.
6. Na podlagi predloga strokovne komisije, bodo vlagatelji, s strani odgovornih oseb
Agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj obveščeni s sklepom, v roku 30 dni
od odpiranja vlog.
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7. Proti sklepu Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj pri dodeljevanju
razvojnih spodbud ni pritožbe. Dopusten pa
je upravni spor, ki ga je potrebno s tožbo
sprožiti v roku 30 dni od prejema sklepa
pri pristojnem Upravnem sodišču Republike
Slovenije.
8. Prejemnik mora Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor
se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti
porabe proračunskih sredstev.
9. Če bo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za
katerega so bila dodeljena ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico takoj zahtevati od
upravičenca vračilo sredstev v enkratnem
znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj

Republike Slovenije za splošno izobraževanje ter se zaključi z veriﬁciranim potrdilom,
ki predstavlja javno listino
Soﬁnanciranje individualnega izobraževanja ni mogoče za programe:
– ki so že soﬁnancirani iz sredstev Socialne zbornice Slovenije,
– ki so krajši od enega leta,
– ki se ne povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV,
– ki se ne zaključijo z diplomskim ali podiplomskim delom oziroma z veriﬁciranim
potrdilom ali certiﬁkatom, uveljavljenim na
področju socialnega varstva.
Soﬁnanciranje individualnega izobraževanja tudi ni mogoče za kandidate, ki so
že bili soﬁnancirani iz sredstev zbornice,
pa niso v roku izpolnili svojih pogodbenih
obveznosti.
Vsebina vloge kandidata/ke mora vsebovati: splošne podatke (točke 1.–3.), vsebinske podatke (točke 4.–6.) in dokazila
(točka 7.).

Št. 1450/2005
Ob-20400/05
Socialna zbornica Slovenije na podlagi
statutarnih nalog in sprejetega plana izvajanja dejavnosti izobraževanja na področju
socialnega varstva za leto 2005 objavlja
razpis
za soﬁnanciranje individualnega
izobraževanja
Letošnji razpis daje prioriteto podiplomskim študijskim programom, saj so potrebe
po dodiplomskih znanjih na področju socialnega varstva v večji meri zadovoljene
(večina strokovnih delavcev ima visoko izobrazbo).
Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška c. 8, 1000 Ljubljana.
Predmet: izbor posameznikov, ki so v
okviru strukture programov razpisanih v tem
razpisu, lahko izbrani za soﬁnanciranje individualnega izobraževanja v programu, ki se
izvaja v študijskem letu 2005/2006.
Splošni pogoji
Kandidirajo lahko posamezniki, ki so:
– strokovni delavci na področju socialnega varstva v skladu z 69. členom Zakona o
socialnem varstvu,
– individualni člani ali kolektivni člani Socialne zbornice Slovenije,
– vpisani v izobraževalni program v študijskem letu 2005/2006,
– nimajo neporavnanih pogodbenih obveznosti od Socialne zbornice Slovenije,
– pravočasno poslali vlogo,
– redno zaposleni na delovnem mestu,
na katerem opravljajo dela in naloge s področja socialnega varstva.
Kandidati morajo ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo, s katero potrjujejo izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev. Listine morajo biti priložene v izvirniku ali v overjeni
kopiji in biti uveljavljene na področju socialnega varstva v Sloveniji.
Struktura izobraževalnih programov
Za leto 2005 razpisujemo naslednjo
strukturo izobraževalnih programov, v okviru katere so posamezniki lahko izbrani za
soﬁnanciranje individualnega izobraževanja
v programu, ki se izvaja v študijskem letu
2005/2006:
1. dodiplomski študijski programi
Soﬁnancira se šolnina 4. letnika študijskega (visokošolskega ali univerzitetnega)

programa ali zagovor diplomskega dela
družboslovnih strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69.
členom ZSV.
2. podiplomski študijski programi
Soﬁnancira se šolnina 1., 2. letnika
podiplomskega študijskega programa ali
zagovor podiplomskega dela družboslovnih
strok, ki se povezujejo s področjem
socialnega varstva v skladu z 69. členom
ZSV.
3: programi usposabljanja
Soﬁnancira se kotizacija programa usposabljanja, ki traja najmanj eno leto ter se
zaključi z veriﬁciranim potrdilom ali certiﬁkatom, uveljavljenim na področju socialnega
varstva v Sloveniji.
4. program za vodenje socialno varstvenega zavoda
Soﬁnancira se šolnina izobraževalnega
programa, ki traja do 410 ur, razdeljenih v
eno leto, ki ga je določila Socialna zbornica
Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom

1. Podatki o kandidatu/kandidatki:
Ime in priimek
Naslov
Poštna številka in pošta
Davčna številka
Izobrazba
Število let delovne dobe v socialnem varstvu
Članstvo v Socialni zbornici Slovenije
Stacionarna in mobilna telefonska številka
Elektronska pošta (e-mail)
Naziv in naslov organizacije, kjer je kandidat/ka
zaposlen/a
Delovno mesto kandidata
2. Podatki o izobraževalni organizaciji:
Naziv
Naslov
Poštna številka in pošta
Odgovorna oseba
Davčna številka
Številka poslovnega računa
Ali izdaja javno veljavno listino
3. Podatki o izbranem izobraževalnem programu:
Ime programa (npr. socialno delo)
Vrsta izobraževanja
(dodiplomsko, podiplomsko, programi
usposabljanja, program za vodenje socialno
varstvenega zavoda)
Trajanje izobraževanja
Vpis v študijskem letu 2005/2006
Višina šolnine, kotizacije
Višina šolnine zahtevana od SZS (Socialne
zbornice Slovenije)
Višina že pridobljenih sredstev

Stran

Stran
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4. Predstavitev izobraževalnega programa, za katerega soﬁnanciranje kandidirate
(ne velja za dodiplomske programe izobraževanja).
5. Mnenje delodajalca o izbranem izobraževanju.
6. Individualna predstavitev (v skladu z
navodili, ki so priloga razpisa).
7. Dokazila:
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– potrdilo o vpisu v izbran izobraževalni
program,
– obvestilo organizatorja izobraževanja
o šolnini/kotizaciji letnika/stopnje izvedbe izobraževanja v študijskem letu 2005/2006.
Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati
v strokovni službi Socialne zbornice Slovenije, Koseška c. 8, 1000 Ljubljana, vsak dan v
času razpisa od 8. do 15. ure ali na spletni
strani zbornice www.soczbor-sl.si.
Popolnost vloge
Vloga je popolna, če kandidat v celoti izpolnjuje vse pogoje iz razpisa ter priloži vsa
zahtevana dokazila. Kandidat s podpisom
prijave potrjuje resničnost vseh navedb v
vlogi. Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št. 86/04).
Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno vlogo bodo pozvani k dopolnitvi.
Merila za izbor
Nepravočasno prispele in napačno označene vloge se ne obravnavajo. Pravilne in
primerne vloge imajo možnost izbora na
podlagi naslednjih meril:
1. izpolnjevanje splošnih pogojev razpisa,
2. usklajenost izbranega izobraževalnega programa z delovnim področjem kandidata in dejavnostjo socialnega varstva,
3. razvidnost razvoja poklicne kariere posameznika iz njegove individualne predstavitve za področje socialnega varstva.
Višina soﬁnanciranja
Soﬁnanciranje se izvede za program, ki
se izvaja v študijskem letu 2005/2006. Kandidati lahko pridobijo sredstva za soﬁnanciranje v višini največ do 200.000 tolarjev
oziroma v višini, ki bo sorazmerna glede na
zagotovljena sredstva za razpis in število
izbranih kandidatov.
Sredstva za soﬁnanciranje individualnega izobraževanja v letu 2005 so predvidena
v višini 14,550.000 tolarjev.
V primeru, da sredstva ne bodo zagotovljena, bo ta razpis razveljavljen. Morebitna
razveljavitev razpisa bo objavljena v mesecu oktobru v Uradnem listu RS.
Pogodba o soﬁnanciranju
Izbrani kandidati bodo podpisali pogodbo
o soﬁnanciranju individualnega izobraževanja s Socialno zbornico Slovenije, sredstva
bodo nakazana neposredno izobraževalni
organizaciji, izjemoma kandidatu. Kandidati
se s pogodbo obvežejo, da bodo:
– pridobljeno znanje ustrezno uporabljali
pri strokovnem delu na področju socialnega
varstva;
– pri zaključni nalogi (če jo izobraževalni
program predvideva), upoštevali področje
socialnega varstva in uporabnost naloge za
socialno varstveno dejavnost ter se po potrebi posvetovali s SZS;
– izobraževanje oziroma študijsko leto
uspešno zaključili in o tem obvestili SZS do
15. oktobra 2006;
– posredovali en izvod diplomske/specialistične/magistrske naloge v 15 dneh po zagovoru, če se soﬁnancira zagovor naloge;
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– pripravili pisno nalogo na temo, ki si jo
samostojno izberejo, povežejo z izbranim
izobraževalnim programom, delovnim področjem in dejavnostjo socialnega varstva.
Pomembno je, da je iz naloge razvidno novo
pridobljeno znanje v povezavi s praktičnim
delom. Pisna naloga oziroma povzetek obsega pet tipkanih strani in se na SZS posreduje do konca junija 2006;
– dovolili zbornici, da predstavi njihove
avtorske prispevke/povzetke, jih v soglasju z
njimi preoblikuje in objavi na spletni strani.
Kolikor kandidati ne bodo izpolnili pogodbenih obveznosti v rokih, določenih s to
pogodbo, se kandidati zavežejo, da bodo
zbornici v 15 dneh po pozivu vrnili denar,
ki ga je SZS namenila soﬁnanciranju individualnega izobraževanja, sicer bo znesek
izterjan sodno.
Rok za oddajo vlog
Kandidati lahko pošljejo vloge priporočeno po pošti najkasneje do vključno 3. oktobra
2005 do 24. ure ali jih oddajo osebno v tajništvo zbornice od 8. do 15. ure, vsak delovni
dan, do 3. oktobra 2005, v zaprti kuverti na
naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška c. 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za soﬁnanciranje individualnega izobraževanja za šol.
leto 2005/2006« v levem zgornjem kotu na
naslovni strani ter z naslovom pošiljatelja na
hrbtni strani kuverte.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane kuverte bodo izločene. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo zbornici predložena do datuma in ure, določenih v tem
razpisu. Pravočasne so tudi vloge, ki bodo
priporočeno odposlane zadnji dan.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posredujeta Vilko Kolbl
na tel. 01/581-93-12, vilko.kolbl@soczborsl.si in Tea Smonker, na tel. 01/581-93-15,
tea.smonker@soczbor-sl.si.
Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice, dne 7. 10. 2005
s pričetkom ob 10. uri. V primeru velikega
števila ponudb bo potekalo odpiranje še naslednji delovni dan. Odpiranje ponudb ne bo
javno! Vloge bo odpirala štiričlanska komisija, imenovana s sklepom Socialne zbornice
Slovenije.
Izid razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati obveščeni pisno, najkasneje do ponedeljka, 14. 11. 2005.
Datum odpošiljanja zahteve za objavo v
Uradnem listu RS: 12. 7. 2005
Dodatek k razpisu: Navodila za pripravo
individualne predstavitve (točka 6.)
1. Izobraževalna in poklicna pot (1 - 2
strani):
– opis sedanjega delovnega mesta (s katero populacijo delate, kako delate, katere
metode uporabljate, kaj je najpomembnejše
pri vašem delu),
– predstavitev delovnih izkušenj, vsebinsko in kronološko od sedanje zaposlitve do
vseh preteklih zaposlitev; lahko predstavite
tudi pogodbena dela in prostovoljno delo,
– predstavitev dosedanjega formalnega
in neformalnega izobraževanja (opis, kronologija izbranih izobraževanj brez potrdil – s
poudarkom na zadnjih dveh letih, povezovanje pridobljenega znanja z delom),
– razlogi za izbor izobraževalnega programa, s katerim kandidirate za individualno
soﬁnanciranje in predstavitev izbranega izobraževalnega programa v primeru usposabljanja in mednarodnega izobraževanja,
– predstavitev nadaljnjega razvoja svoje
poklicne kariere (kje se vidite v naslednjih

letih, kaj boste še storili, da boste načrtovane cilje dosegli).
2. Reference (1 - 2 strani):
– objavljeni članki, prispevki, sodelovanje v medijih (navedite vir objave),
– sodelovanje in/ali vodenje delovnih
skupin, komisij in drugih strokovnih organov,
– predavanja v izobraževalnih programih,
– prostovoljno delo, sodelovanja v društvih, sodelovanje v in/ali vodenje projektov,
– razvoj programa za določeno skupino
uporabnikov.
Socialna zbornica Slovenije
Ob-20554/05
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in podobno): Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev
oziroma gradbenih del): dobava opreme in
storitev za posodobitev opreme vodenja
HE Vrhovo.
(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Vrhovo.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali vse skupaj: /
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: september 2005 – julij 2006.
5. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Janez Abram, univ. dipl. inž. el., tel.
01/474-93-75, 01/474-92-74, 031/589-676
faks 01/474-93-72 ali Roman Modic, univ.
dipl. inž. el., tel. 01/474-91-83, 01/474-92-74,
041/758-540, faks 01/474-92-72.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo za
razpisno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kam je potrebno znesek nakazati): znesek 30.000 SIT (v ceni je vključen
20% DDV) je potrebno plačati na TRR št.
03106-1002519638 pri SKB d.d. banki. Na
virmanu mora biti navedeno "Oprema vodenja HE Vrhovo – Razpis".
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 22. 8. 2005 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 22. 8. 2005, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba ﬁnančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
9. Pogoji ﬁnanciranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: /
10. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejša ponudba, ki jo sestavljajo:
– ponudbena cena,
– tehnično-tehnološke karakteristike,
– rok izvedbe.
Merila so natančno deﬁnirana v razpisni
dokumentaciji.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2005.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Najvišji znesek za soﬁnanciranje investicije ne more preseči 500.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge:
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o
pomenu naložbe za razvoj kmetije,
– kopija obrazca A – subvencijska vloga
za leto 2005,
– originalni računi (z imenom in priimkom
vlagatelja) za nakup materiala ali opravljeno
storitev vezano na naložbo oziroma potrdilo
o plačilu računa,
– originalni računi (z imenom in priimkom
vlagatelja) o plačilu projektne dokumentacije
oziroma poslovnega načrta oziroma potrdilo o plačilu računa (pri soﬁnanciranju projektne dokumentacije oziroma poslovnega
načrta),
– lokacijska informacija oziroma gradbeno dovoljenje (če je za naložbo potrebno),
– priloženo potrdilo o registrirani dejavnosti oziroma osebno izjavo, da je v postopku registracije (za dopolnilne dejavnosti),
– mnenje Koroškega pokrajinskega muzeja (v primeru soﬁnanciranja ukrepa – ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine),
– za posamezno investicijo lahko vlagatelj pridobi sredstva le enkrat.
4. Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj- Javni
razpis- Soﬁnanciranje programov in ukrepov
CRPOV ter urejanja podeželja«.
IV. Vsebina zahtevka:
Upravičenec mora vložiti vlogo oziroma
izpolnjen obrazec s predpisanimi prilogami,
ki so navedene v razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
V. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom lahko zainteresirani dobijo po
telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 02/881-21-24 (Marijan Klemenc) ali
02/881-21-11 oziroma v prostorih Mestne
občine Slovenj Gradec, Referat za občo
upravo, pritličje soba P 008.
VI. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva:
Za namene razpisa morajo biti sredstva
porabljena do 31. 12. 2005.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev:
– vloge je potrebno vložiti s predpisanimi
prilogami najkasneje do 21. 10. 2005,
– v primeru prijave za več ukrepov, je
potrebno poslati vlogo za vsak ukrep posebej.
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v glavni pisarni – vložišču
Mestne občine Slovenj Gradec ali poslane
po pošti na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Referat za občo upravo, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
VIII. Obravnava vlog:
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija za dodeljevanje državnih
pomoči za kmetijstvo, ki jo imenuje župan.
O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije
odločal direktor občinske uprave.

Št. 403-01-95/2005
Ob-20429/05
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št.
29/99 in 24/03) in Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št.
137/04 z dne 14. 12. 2004) ter Odloka o
zaključnemu računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2004 (Ur. l. RS,
št. 59/05 z dne 20. 6. 2005) objavlja Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v
Mestni občini Slovenj Gradec
v letu 2005
Predmet javnega razpisa:
– Agromelioracije,
– Soﬁnanciranje nakupa apnene moke,
– Soﬁnanciranje programov in ukrepov
CRPOV in urejanja podeželja.
I. Agromelioracije
1. Višina razpisanih sredstev: 800.000
SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni lastniki in
najemniki kmetijskih zemljišč (priložena najemna pogodba – dolžina najemne pogodbe
vsaj 5 let ali izjava o zakupu zemljišč), ﬁzične in pravne osebe, ki obdelujejo kmetijska
zemljišča v MO Slovenj Gradec,
– do višine porabe sredstev imajo prednost vlagatelji, ki sredstev za ta ukrep v
preteklosti še niso prejeli. V kolikor sredstva
ne bodo izkoriščena, pa bodo sredstva dodeljena tudi morebitnim vlagateljem, ki so
v prejšnjih letih sredstva za ta namen že
prejeli.
Zahtevek je sestavljen iz:
– predhodnega ureditvenega programa
s prikazom poteka del, ki ga pripravi KGZ
Celje, Izpostava Slovenj Gradec,
– dokumentacije k vlogi, ki obsega mapno kopijo z vrisanim načrtom območja urejanja zemljišč in kopije obrazcev subvencijskih
vlog za leto 2005 – (A,C in D),
– originalnih računov (z imenom in priimkom vlagatelja) in dokazil o plačilu računov
za opravljeno investicijo.
Upravičenci do soﬁnanciranja agromelioracij so ﬁzične in pravne osebe, ki so uveljavljale subvencijo za leto 2005.
3. Višina soﬁnanciranja: do 50% vrednosti investicije, oziroma največ 150.000 SIT.
4. Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj! Javni
razpis – Agromelioracije«.
II. Soﬁnanciranje nakupa apnene moke
1. Višina razpisanih sredstev: 955.597
SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni lastniki in
najemniki kmetijskih zemljišč (priložena najemna pogodba – dolžina najemne pogodbe
vsaj 5 let ali izjava o zakupu zemljišč), ﬁzič-

ne in pravne osebe, ki obdelujejo kmetijska
zemljišča v MO Slovenj Gradec,
– do višine porabe sredstev imajo prednost vlagatelji, ki sredstev za ta ukrep v
preteklosti še niso prejeli. V kolikor sredstva
ne bodo izkoriščena, pa bodo sredstva dodeljena tudi morebitnim vlagateljem, ki so
v prejšnjih letih sredstva za ta namen že
prejeli.
Zahtevek je sestavljen iz:
– potrdila o opravljeni analizi zemlje iz
leta 2003, 2004 in 2005 (pogoj PH na travnikih 5 ali manj in na njivah 5,5 ali manj). V
kolikor analiza zemlje pokaže minimalno odstopanje, bomo pri dodelitvi sredstev upoštevali strokovno mnenje svetovalcev KGZS
Celje, Izpostava Slovenj Gradec,
– kopija obrazcev subvencijskih vlog za
leto 2005 – (A,C in D),
– originalnih računov (z imenom in priimkom vlagatelja) in dokazil o plačilu računov
za nabavljeno apneno moko.
Upravičenci do soﬁnanciranja apna so
ﬁzične in pravne osebe, ki so uveljavljale
subvencijo za leto 2005.
3. Višina soﬁnanciranja: do 50% vrednosti apnene moke oziroma največ 100.000
SIT.
4. Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj! Javni
razpis - apnena moka«.
III. Soﬁnanciranje programov in ukrepov
CRPOV ter urejanja podeželja
1. Višina razpisanih sredstev: 2,700.000
SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev: so ﬁzične in pravne osebe,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo
stalno bivališče oziroma sedež v Mestni občini Slovenj Gradec, so lastniki ali najemniki
kmetijskih zemljišč (priložena najemna pogodba – dolžina najemne pogodbe vsaj 5 let
ali izjava o zakupu zemljišč oziroma delujejo
na področju kmetijstva na območju Mestne
občine Slovenj Gradec.
Predmet javnega poziva se nanaša na
soﬁnanciranje naslednjih programov in ukrepov: podpora ekonomski diverziﬁkaciji podeželja-alternativni dohodkovni viri, kot so
ustvarjanje zaposlitvenih možnosti in novih
delovnih mest za kmete in njihove družine,
razvijanje turizma na kmetiji, ustanavljanje
malih predelovalnih obratov, ohranjanje tradicionalnih obrti in organiziranje prodaje s
soﬁnanciranjem izgradnje pomožnih objektov na kmetijah in turističnih kapacitet na
kmetijah, izdelave blagovnih znamk in promocije produktov podeželja, ohranjanje in
vzdrževanje naravne in kulturne dediščine
na podeželju, pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti ter ostalih individualnih razvojnih programov iz zapisanih razvojnih projektov CRPOV na območju Mestne občine
Slovenj Gradec (iz obdobja 2000-2004).
3. Višina pomoči:
– do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem
letu za izdelavo poslovnega načrta in projektne dokumentacije in sicer za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta,
– soﬁnancira se do 50% stroškov investicij v ureditev prostorov ter nabavo opreme,
vendar ne več kot 500.000 SIT.
Minimalna vrednost projekta oz investicije je 100.000 SIT, za katero pa vlagatelj
še ni pridobil nobenih nepovratnih sredstev
od občine niti iz pristojnega ministrstva ali
mednarodnih virov.
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Odpiranje vlog:
– za namene pod točko I, II. in III. –
26. 10. 2005.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v
roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove k
dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 7 dni od
prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v
roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od
odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa in sicer na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Referat za občo
upravo, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan.
IX. Sklenitev pogodbe:
Medsebojne obveznosti med Mestno občino Slovenj Gradec in upravičencem se
uredijo s pogodbo.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 430-56/2005-3-14213
Ob-20606/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in 61. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 26/01 in 28/01) Četrtna skupnost Bežigrad Mestne občine Ljubljana objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov s področja
športne rekreacije za meščane ter
programov, ki širijo socialno mrežo
na prebivalce na območju Četrtne
skupnosti Bežigrad Mestne občine
Ljubljana za leto 2005
I.
1. Uporabnik proračunskih sredstev:
četrtna skupnost Bežigrad Mestne občine
Ljubljana, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je soﬁnanciranje:
a) programov športne rekreacije za meščane, ki se izvajajo v okviru neproﬁtnih organizacij in ustanov na območju Četrtne skupnosti Bežigrad Mestne občine Ljubljana za
leto 2005,
b) programov neproﬁtnih organizacij in
ustanov, ki širijo socialno mrežo na prebivalce območja Četrtne skupnosti Bežigrad
za reševanje socialnih stiski ljudi na področju revščine, starejših občanov, otrok,
mladih, nasilja nad ženskami in otroki, oseb
s težavami v duševnem razvoju, težav z zasvojenostjo, invalidk in invalidov, brezdomk
in brezdomcev.
3. Vsebina vloge: vloga mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika
(pravne osebe),
– dokazilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
– izjava o angažiranju lastnih sredstev za
izvedbo programa,
– izjava, da program ni soﬁnanciran iz
proračuna Mestne občine Ljubljana,
– opis namenov in ciljev progama z opisom vsebine programa, načinom izvedbe
programa in izvedbenimi roki,
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– vrednost in cena celotnega projekta s
ﬁnančno konstrukcijo,
– paraﬁran vzorec pogodbe (paraﬁrana
vsaka stran).
4. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko neproﬁtne organizacije in ustanove, ki so registrirani kot pravne
osebe in opravljajo dejavnosti, ki so predmet
vsebine ponudbe.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
programov, ki:
Ad a)
– ponujajo zanimive in privlačne programe,
– so brezplačni za udeležence,
– niso soﬁnancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana,
– izvajajo aktivnosti, ki vključujejo otroke in mladino z območja Četrtne skupnosti
Bežigrad,
– izvajajo aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok, mladine in
odraslih,
– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo
izbrane za soﬁnanciranje;
Ad b)
– ponujajo zanimive in privlačne programe,
– so brezplačni za udeležence,
– niso soﬁnancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana,
– izvajajo aktivnosti, ki vključujejo otroke in mladino z območja Četrtne skupnosti
Bežigrad,
– spremljajo stanje in izvajajo aktivnosti
na področju socialnega varstva ogroženih
skupin prebivalcev z območja Četrtne skupnosti Bežigrad ter družinske politike,
– spremljajo stanje in položaj starejših
občanov z območja Četrtne skupnosti Bežigrad,
– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo
izbrane za soﬁnanciranje.
Ob zaključku projekta poda izvajalec ﬁnančno in vsebinsko poročilo.
1. Okvirna višina sredstev
Ad a)
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za soﬁnanciranje programov športne rekreacije za meščane, ki se izvajajo
v okviru neproﬁtnih organizacij in ustanov
na območju Četrtne skupnosti Bežigrad
Mestne občine Ljubljana za leto 2005 znaša 500.000 SIT.
Ad b)
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za soﬁnanciranje programov neproﬁtnih
organizacij in ustanov, ki širijo socialno mrežo na prebivalce območja Četrtne skupnosti
Bežigrad za reševanje socialnih stiski ljudi na področju revščine, starejših občanov,
otrok, mladih, nasilja nad ženskami in otroki,
oseb s težavami v duševnem razvoju, težav
z zasvojenostjo, invalidk in invalidov, brezdomk in brezdomcev za leto 2005 znaša
1,000.000 SIT.
Višina sredstev se oblikuje glede na ﬁnančno konstrukcijo, ki jo bo prosilec predložil in glede na višino razpoložljivih sredstev,
ki jih daje četrtna skupnost.
6. Uporaba sredstev: rok za izvedbo projektov oziroma programov in porabo odobrenih sredstev je 10. 11. 2005.
II
1. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis pošljite priporočeno s
povratnico ali oddajte osebno na naslov:
Četrtna skupnost Bežigrad MOL, Vojkova
c. 1, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprti ovoj-

nici z oznako "Ne odpiraj – Vloga na javni
razpis za soﬁnanciranje programov športne
rekreacije ter socialnega varstva v Četrtni
skupnosti Bežigrad MOL".
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Četrtne skupnosti Bežigrad
Mestne občine Ljubljana do 6. septembra
2005 do 14. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Četrtna skupnost Bežigrad MOL), sicer vloga ne
bo obravnavana.
2. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo javno dne 7. 9. 2005 ob 11. uri na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad MOL, Vojkova c. 1,
1000 Ljubljana.
3. Odločanje o dodelitvi sredstev: o dodelitvi sredstev odloči Svet Četrtne skupnosti Bežigrad na predlog razpisne komisije.
Zoper sklep sveta je možna pritožba v roku
8 dni. O pritožbi odloča županja Mestne občine Ljubljana.
4. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.
5. Dvig razpisne dokumentacije: dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Irena Furlan, tel.
01/236-25-37, faks 01/236-25-38, e-pošta
mol.bezigrad@siol.net.
Mestna občina Ljubljana
Četrtna skupnost Bežigrad
Št. 430-1/2005-2 (14205)
Ob-20137/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in 61. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 26/01 in 28/01) Četrtna skupnost
Moste Mestne občine Ljubljana objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje športno rekreacijskih
in socialnih programov neproﬁtnih
organizacij in ustanov, ki delujejo na
območju Četrtne skupnosti Moste
Mestne občine Ljubljana za leto 2005
I.
1. Uporabnik proračunskih sredstev je:
Četrtna skupnost Moste Mestne občine
Ljubljana, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je: soﬁnanciranje športno rekreacijskih in socialnih
programov, katerih cilj je kvalitetno preživljanje prostega časa, druženje, vzdrževanje telesnega zdravja in socializacija in
humanitarne akcije, s katerimi se rešujejo
in blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin ter vključevanje in povezovanje prebivalcev Četrtne skupnosti
Moste v aktivnosti, dejavnosti in tovrstne
programe.
3. Vsebina vloge mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika
(pravne osebe),
– dokazilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije ali AJPES,
– kopijo odločbe o registraciji,
– izjavo o angažiranju lastnih sredstev za
izvedbo programa,
– izjavo, da so neproﬁtno in nepridobitno
društvo, organizacija ali ustanova,
– izjavo, da je njihova dejavnost, aktivnost ali program za udeležence brezplačna
oziroma nepridobitno in neproﬁtno ovrednotena,
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– opis namenov in ciljev programa, opis
načina izvedbe programa in izvedbenih rokov,
– vrednost in ceno celotnega projekta s
ﬁnančno konstrukcijo,
– paraﬁran vzorec pogodbe (vsaka
stran).
4. Merila in pogoji:
– ponudniki so lahko neproﬁtna društva,
organizacije in ustanove, ki so registrirane
kot pravne osebe in opravljajo dejavnosti in
aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa,
– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto,
– da delujejo in izvajajo aktivnosti ter
programe v dobro in za prebivalce Četrtne
skupnosti Moste na njenem teritoriju,
– da sodelujejo s Svetom Četrtne skupnosti Moste in ga obveščajo o svojih aktivnostih,
– da ponujajo programe, pri katerih je posebna pozornost namenjena otrokom, mladostnikom in starejšim občanom,
– da so programi za udeležence brezplačni oziroma ovrednoteni nepridobitno,
neproﬁtno (vključujejo zgolj materialne stroške) in upoštevajo načela solidarnosti ter
ﬁnančne in socialne razmere udeležencev.
Ob zaključku programa, dejavnosti ali
aktivnosti poda izvajalec ﬁnančno in vsebinsko poročilo, iz katerega bo razvidno izvajanje meril in pogojev.
5. Okvirna višina sredstev:
– za športno rekreacijske programe je na
razpolago 510.000 SIT,
– za programe socialne varnosti je na
razpolago 930.000 SIT.
Višina sredstev se oblikuje glede na ﬁnančno konstrukcijo, ki jo bo prosilec predložil in glede na višino razpoložljivih sredstev,
ki jih daje Četrtna skupnost Moste.
6. Uporaba sredstev: rok za izvedbo projektov oziroma programov in porabo odobrenih sredstev je 30. 10. 2005.
II.
1. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis se pošlje priporočeno s
povratnico ali odda osebno na naslov: Četrtna skupnost Moste Mestne občine Ljubljana, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana, in sicer v
zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis za soﬁnanciranje programov
športa in rekreacije in programov področja
socialne varnosti v ČS Moste, MOL«.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Četrtne skupnosti Moste,
Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana do dne 5. 9.
2005 do 15. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika Četrtne skupnosti Moste MOL, sicer ne bo obravnavana.
2. Odpiranje vlog: bo javno, in sicer dne
8. 9. 2005 ob 16. uri v sejni sobi Četrtne
skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana.
3. Odločanje o dodelitvi sredstev: o dodelitvi sredstev bo odločil Svet četrtne skupnosti Moste na predlog komisije. Zoper sklep
je možna pritožba v roku 8 dni od prejema
sklepa na Mestno občino Ljubljana, županja,
Mestni trg 1, Ljubljana.
4. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje do 30. 9. 2005.
5. Dvig
razpisne
dokumentacije: dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Darja Gogala,

Ana Marija Šimac ali Snežana Zrnić, tel.
01/544-23-75, faks 01/544-23-76, e-pošta:
mol.moste@siol.net.
Uradne ure: ponedeljek od 8. do 12. ure
in od 13. do 15. ure; sreda od 8. do 12.
ure in od 13. do 16. ure; petek od 8. do
12. ure.
Četrtna skupnost Moste
Mestne občine Ljubljana
Ob-20418/05
Mestna občina Maribor objavlja v okviru
projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«,
obvestilo o razpisu
za soﬁnanciranje naslednjih projektov
oziroma dejavnosti za šolske otroke
in mladino v letu 2005
I. Predmet razpisa
1. izvedba občinskih, območnih, državnih in mednarodnih tekmovanj v znanju za
učence osnovnih in dijake srednjih šol;
2. udeležba na območnih, državnih in
mednarodnih tekmovanjih v znanju za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol;
3. izvedba počitniških izobraževalno-raziskovalnih in/ali izobraževalno-invencijskih
taborov, šol in delavnic za učence, dijake
ter študente, ki za udeležence ne pomenijo
dela redne izobraževalne dejavnosti;
4. udeležba učencev, dijakov ter študentov (mladih talentov) na (praviloma) počitniških izobraževalno-raziskovalnih in/ali
izobraževalno-invencijskih taborih/šolah/delavnicah (ki za udeležence ne pomenijo dela
redne izobraževalne dejavnosti), dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje mladih talentov (izjemno nadarjenih učencev, dijakov
in študentov) in aktivna udeležba posameznikov na vrstah projektov, kot so navedeni
v točki 6;
5. dodatno izobraževanje in usposabljanje učiteljev – mentorjev in koordinatorjev raziskovalne in invencijske dejavnosti
na mariborskih osnovnih in srednjih šolah
ter dijaških domovih, ki aktivno sodelujejo v
programu »Mladi za napredek Maribora« v
okviru projekta »Maribor – mesto znanja in
ustvarjalnosti«;
6. izvedba drugih projektov s področij
izobraževalno-raziskovalne in/ali izobraževalno-invencijske dejavnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v predhodne točke razpisa in so
namenjeni informiranju oziroma dodatnemu
izobraževanju in usposabljanju šolskih otrok
in mladine na navedenih področjih (strokovna, tudi mednarodna srečanja).
Rok za oddajo vlog: vloge je potrebno
oddati v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Vloge na razpis morajo biti oddane v skladu z razpisno dokumentacijo. Celoten razpis
in razpisna dokumentacija sta dosegljiva na
naslovu: Mestna občina Maribor, Oddelek
za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta
1, soba 349 ali soba 351, in na spletnih straneh mestne občine – www.maribor.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
so dosegljive na naslovu: Mestna občina
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ul. heroja Staneta 1 (Matejka Škrinjar, v času
uradnih ur, tel. 220-13-00 in 220-12-98).
Mestna občina Maribor
Ob-20597/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in
2005 (Uradni list RS, št. 130/03, 61/05),
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Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00,, 102/00 – popr.; 2/04), Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97,
31/98, 84/98 in 66/99) in Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2005 (Uradni list
RS, št. 2/05) objavlja Občina Postojna
javni razpis
za soﬁnanciranje organizacije
in izvedbe projekta
»Jakobovo zimovanje 2005/06«
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je soﬁnanciranje projekta »Jakobovo zimovanje 2005/06«, ki vključuje organizacijo in izvedbo prireditev.
Organizator mora zagotoviti program prireditev v času od 10. 12. 2005 do 5. 1. 2006,
ki bodo potekale v mestu ali v neposredni
bližini mesta Postojna.
Po dogovoru se lahko posamezne prireditve organizirajo tudi v drugih krajih na
območju občine Postojna.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Upravičene osebe po tem razpisu so vse
ﬁzične in pravne osebe, ki delujejo na razpisanem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa, ki poslovno in programsko
predstavlja in zastopa upravičeno osebo.
Programski sklop je po vsebini, zasnovi
in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in
v svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo
ga ena ali več programskih enot. Programski sklop je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Programska enota je posamezna programska aktivnost (npr.: gostovanje, koncert, razstava, kulturni dogodek,..)
Osnovno razpisno področje je tisto razpisno področje predlagatelja, ki v pretežni
meri, po obsegu in načinu izvajanja programa opredeljuje njegovo dejavnost.
Financiranje pomeni, kadar se uporablja
samostojno, tako ﬁnanciranje kot soﬁnanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa, prikazanih
v ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji programa (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno
umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
(obvezno eno izmed navedenih dokazil
– priloga: kopija izpiska iz sodnega registra, kopija izpiska oziroma potrdila upravne
enote iz registra društev, kopija obvestila o
identiﬁkaciji in razvrstitvi po dejavnosti Statističnega urada RS).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan.
Komisija predlaga zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok
za dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
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Občina Postojna lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev, in po
že izdani dokončni odločbi o izboru programov, spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno
pogodbo; v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni rok: razpis se začne naslednji dan po tej objavi in zaključi 29. 8. 2005.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce,
– vzorec zahtevanih izjav.
Vrsta prireditev, spremljevalne aktivnosti,
obveznosti organizatorja in drugi pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
Občina Postojna v času izvedbe projekta
ne bo zaračunavala najemnine za prireditveni prostor.
O uvedbi vstopnine in njeni višini se za
vsako prireditev posebej dogovorita Občina
Postojna in organizator.
6. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: vloge na razpis morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vsebujejo v celoti izpolnjena predpisane obrazce;
– zahtevane obvezne priloge;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku in na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna – sprejemno informacijska pisarna
– vsak delovni dan v času od 8. do 13. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko zainteresirani predlagatelji natisnejo s spletne strani
Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega
roka poslala razpisno dokumentacijo.
7. Oddaja in dostava predlogov
7.1. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
biti predložena na naslov: Občina Postojna
– sprejemno informacijska pisarna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna; v zapečateni
ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne
odpiraj – Jakobovo zimovanje 2005/06«, do
vključno 3. 8. 2005 oziroma najkasneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
7.2. Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 3. 8.
2005 oziroma do tega dne ni bila predložena
na Občini Postojna – sprejemno informacijska pisarna.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
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Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
8. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin, tel.
05/728-07-20, romana.derencin@postojna.si;
Alenka Hladnik Suša, tel. 05/728-07-21,
alenka.hladnik@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
9. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani lahko v času razpisnega roka
vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini Postojna, Oddelku za
družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, v času uradnih ur Občine
Postojna.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.
Občina Postojna

Javne dražbe
Ob-20256/05
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, na podlagi 29. in 40. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03) in sklepov Občinskega
sveta Občine Ribnica, št. 465-03-3/03 z dne
22. 6. 2004, drugič objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 2439/2 nerodovitno v izmeri
7 a 03 m2, k.o. Gorenja vas,
b) parc. št. 2438/2 nerodovitno v izmeri
2 a 41 m2, k.o. Gorenja vas,
3. Vrsta pravnega posla za oba predmeta prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za parcelo pod točko
2.a) 2,211.989,50 SIT; najnižji znesek višanja: 30.000 SIT,
– izklicna cena za parcelo pod točko
2.a) 758.306,50 SIT; najnižji znesek višanja: 15.000 SIT.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne
pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic: 00 72210.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v torek, 23. avgusta
2005, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer:
– pod 2.a) ob 11. uri,
– pod 2.b) ob 11.30.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene

nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic
00 2309006 (za vse predmete prodaje pod
točko 2).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspešni, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami vsak ponedeljek na
Občini Ribnica, kontaktna oseba Tina Troha,
tel. 01/837-20-30.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica lahko s soglasjem župana Občine Ribnica ustavi postopek do
sklenitve pravnega posla.
12. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
ﬁzične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (ﬁzične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali ﬁzično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 12. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
13. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
14. Drugi pogoji:
Nepremičnini pod točko 2. se prodata v
celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij
za nepremičnine. Stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na dodano vrednost
v višini 20% za predmet prodaje in stroške
overitve) nosi kupec.
15. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Občina Ribnica

Razpisi delovnih
mest
Št. 146
Ob-20135/05
Geološki zavod Slovenije razpisuje na
podlagi sklepa Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, št. 165-5/2005/27
in 13. člena Pravilnika o usposabljanju in
ﬁnanciranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 12/05
in 49/05)
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mladega/-e raziskovalca/-ke za doktorat na področju geologije-geokemije, mentorica dr. Mateja Gosar.
Kandidat za mladega raziskovalca mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je tuj državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan
Republike Slovenije;
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; če
je kandidat že vpisan na podiplomski študij
ali ima zaključen magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna;
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva); če je kandidat brez ﬁnančne
podpore agencije ali ministrstva, pristojnega
za znanost, že opravil študijski program za
pridobitev magisterija, je starost kandidata
lahko 30 let.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev prijavi priložiti tudi morebitno
potrdilo o zagovoru magisterija, vpisu na podiplomski študij, prejetih nagradah oziroma
priznanjih, objavljenih znanstvenih člankih
in drugem sodelovanju pri raziskovalnem
delu.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo v 8 dneh po objavi na
naslovu: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana, z vidno oznako: »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za mladega
raziskovalca«.
Geološki zavod Slovenije

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidat, ki nima ustreznega državnega
izpita iz javne uprave mora izpit opraviti najpozneje v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopija diplome,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o nekaznovanosti/ ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku/ali pisna izjava kandidata.
V primeru, da se za zadnji dve alineji
priloži izjava kandidata, bo izbrani kandidat
potrdilo moral predložiti naknadno.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu občine Križevci.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom tri mesece.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti kuverti z označbo: »Za javni natečaj« na naslov: Občina Križevci, Križevci pri
Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru v
roku 8 dni od objave.
Kandidati, ki bodo poslali nepopolne prijave, v izbirni postopke ne bodo uvrščeni.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 8. do 9. ure na
tel. 02/588-81-40.
Občina Križevci

Št. 234/2005
Ob-20235/05
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, 23/05
in 62/05) javni natečaj za uradniško delovno mesto:
referent v Referatu za osebna stanja.
Naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v uradniških nazivih referent IV,
referent III ali referent II.
Poleg splošnih pogojev, določenih s
predpisi s področja delovnega prava, se zahteva izpolnjevanje še naslednjih pogojev:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– srednja strokovna izobrazba upravne,
ekonomske ali poslovne smeri;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– opravljen izpit za matičarja;
– najmanj šest mesecev delovnih izkušenj na ustreznih delovnih mestih;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– 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;
– kandidati ne smejo biti v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati, ki nimajo opravljenega izpita
za matičarja, ga morajo opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja.
K pisni prijavi z življenjepisom morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo zaključnega spričevala,
– fotokopijo delovne knjižice in izjavo o
vrsti delovnih izkušenj,

– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
-fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za matičarja,
– potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev (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).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
V izbirnem postopku se bodo upoštevale
le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v državni upravi.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu
Upravne enote Nova Gorica, Trg E. Kardelja
1, Nova Gorica, Krajevnem uradu Branik,
Branik št. 75 in Krajevnem uradu Dornberk,
Gregorčičeva 13 v Dornberku.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v ovojnici z označbo »javni natečaj – referent« 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 sklep.
Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 05/330-61-21.
Upravna enota Nova Gorica
Ob-20416/05
Občina Križevci objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
višji svetovalec – za okolje in prostor,
ki se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec I, II in III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna izobrazba naravoslovne
ali tehnične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– računalniška znanja,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejana, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,

Stran

Ob-20419/05
Na podlagi 13. člena Pravilnika o usposabljanju in ﬁnanciranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS,
št. 12/05, 49/05) objavljamo razpis
za kandidata za mladega raziskovalca (MR) pri izbranem mentorju na
naslednjem raziskovalnem področju:
Gradbeništvo (doc. dr. Andraž Legat,
univ. dipl. ﬁz.).
Skladno z 18. in 19. členom Pravilnika
mora kandidat za mladega raziskovalca izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je tuji državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani
Republike Slovenije;
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00
na študijskem programu ﬁzike; če je kandidat že vpisan na podiplomski študij ali ima
zaključen magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna;
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva), če je kandidat brez ﬁnančne
podpore agencije ali ministrstva, pristojnega
za znanost, že opravil študijski program za
pridobitev magisterija, je starost kandidata
lahko 30 let.
Če je kandidat izrabil porodniški oziroma
starševski dopust – pri čemer se za 1 otroka
upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne
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nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata.
Kandidati, ki so že bili ﬁnancirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo
predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne
morejo kandidirati na razpis.
Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna ocena dodiplomskega študija,
– že zaključen magisterij,
– vpis na podiplomski študij,
– prejete nagrade oziroma priznanja,
– objavljeni članki,
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil
Zavod za gradbeništvo Slovenije v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev in podali pisno oceno
glede na postavljena merila, navedena v
tem razpisu.
Delovno razmerje se bo sklepalo za določen čas (4 leta in 6 mesecev).
Nastop dela bo s pričetkom ﬁnanciranja
s strani Agencije za raziskovalno dejavnost
RS, predvidoma 1. oktobra 2005 oziroma
1. novembra 2005.
Prijave z ustreznimi dokazili sprejema
kadrovska služba Zavoda za gradbeništvo
Slovenije 15 dni po objavi razpisa na naslov:
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, z oznako: MR-2005.
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Su 010602/2005-4
Ob-20431/05
Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21,
9000 Murska Sobota.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II, višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Drugi pogoji in funkcionalna ter specialna znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa II. odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
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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).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, potrdili pa
bo izbrani kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Murski Soboti, Urad predsednice (javni
natečaj), Slomškova 21, 9000 Murska Sobota.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri sekretarki Okrožnega sodišča v Murski Soboti, tel. 02/535-29-02.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
Su 010601/2005
Ob-20432/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Republika Slovenija, Delovno sodišče v Mariboru,
Glavni trg 17, Maribor objavlja javni natečaj
za eno prosto delovno mesto
svetovalec v pravosodju – vodja ﬁnančno računovodske službe.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: svetovalec v pravosodju
I in svetovalec v pravosodju II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
3-mesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in potrdilo o
opravljenem izpitu iz sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in izpita iz sodnega reda, morajo ta pogoj izpolniti v enem
letu po imenovanju.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev v
roku 15 dni od dneva objave tega javnega

natečaja na naslov: Delovno sodišče v Mariboru, Urad predsednika, Glavni trg 17, 2000
Maribor, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja je
mogoče dobiti na tel. 02/251-83-41 (sekretarka sodišča).
Delovno sodišče v Mariboru
Št. 33
Ob-20433/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02
in 23/05), načelnik Upravne enote Cerknica objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
vodje Glavne pisarne.
Delovno mesto vodja glavne pisarne je
uradniško delovno mesto na položaju, ki se
opravlja v nazivu višji svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo,
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave,
– imeti morajo opravljen osnovni program ECDL,
– poznati morajo računalniške programe
državne uprave,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem
osnovnem programu ECDL,
– dokazila o poznavanju računalniških
programov državne uprave,
– pisno izjavo kandidata 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 kandidata, da zoper njega
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Cerknica, Cesta
4. maja 24, 1380 Cerknica, v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – javni natečaj
– vodja glavne pisarne«, in sicer v roku 8
dni od dneva te objave. Nepopolne vloge ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po
opravljeni izbiri.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
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kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna kadrovska služba,
tel. 01/70-71-300.
Upravna enota Cerknica

– imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo višjo raven znanja jezika narodne skupnosti;
– 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;
– 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;
– dokazilo o znanju jezika narodne skupnosti na višji ravni, oziroma spričevalo o
zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju, kjer živi
narodna skupnost.
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 Ministrstvu za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Št. 33
Ob-20434/05
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 in 23/05),
načelnik Upravne enote Cerknica objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Upravni enoti Cerknica.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne 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 prijave z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo kandidata 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 kandidata o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Upravne enota Cerknica.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Cerknica, Cesta
4. maja 24, 1380 Cerknica, v zaprti ovojnici
z označbo »Ne odpiraj – javni natečaj – pripravnik«, in sicer v roku 8 dni od dneva te
objave. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene
v izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po
opravljeni izbiri.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Po dokončnosti odločbe o izbiri bo
z izbranim kandidatom sklenjena pogodbe
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna kadrovska služba,
tel. 01/70-71-300.
Upravna enota Cerknica
Št. 121-2/00-1
Ob-20435/05
Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj,
objavlja v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – UPB)
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
referent.
Naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v uradniških nazivih referent III,
referent II ali referent I.

Naloge so naslednje:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opravljene drugih upravnih in strokovnih nalog podobne zahtevnosti s področja
Upravne enote Ptuj.
Poleg splošnih pogojev, določenih s
predpisi s področja delovnega prava, se zahteva izpolnjevanje še naslednjih pogojev:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– srednja strokovna izobrazba upravne,
ekonomske ali družboslovne smeri,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen izpit za matičarja,
– najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj na ustreznih delovnih mestih,
– 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.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidat
predložiti naslednja dokazila:
1. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
2. fotokopijo diplome,
3. fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvodna delovna doba,
4. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
5. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
6. fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za matičarja,
7. potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata,
8. potrdilo pristojnega sodišča ali pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj, Služba za pravne in kadrovske zadeve, Slomškova ul. 10,
2250 Ptuj, s pripisom »javni natečaj«. Rok
za prijavo je osem dni od objave. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh
po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije, tel. 02/798-01-80
oziroma 02/798-01-22.
Upravna enota Ptuj
Št. 110-70/2005
Ob-20440/05
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
javno upravo na podlagi sklepa Uradniškega
sveta, številka 013-81/2005 z dne 6. 7. 2005
objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Koper.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo z magisterijem
ali specializacijo;
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Izbranega kandidata za načelnika Upravne enote Koper bo imenoval minister za
javno upravo za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu podsekretarja z možnostjo napredovanja v naziv sekretar, na sedežu organa v
Kopru, Trg Brolo št. 3.
Načelnik upravne enote Koper je najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, tel. 01/478-16-50. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 1102-18/2005/1
Ob-20441/05
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
svetovalec (m/ž) v Sektorju za splošno metodologijo in standarde, v Oddelku
za vzorčenje in anketno metodologijo.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
matematične ali ekonomske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
Za delovne izkušnje se štejejo delovne
izkušnje, pridobljene v delovnem razmerju
na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe, in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe ter delovne izkušnje, pridobljene z
opravljanjem del na delovnem mestu z eno
stopnjo nižjo izobrazbo iste smeri oziroma
v istem poklicu, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi.
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Kandidat, ki nima opravljanega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima;
– fotokopijo delovne knjižice ali drugega
ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi...), iz katerega je razvidna delovna doba
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– pisno izjavo 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;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Delo bo opravljal v Sektorju za splošno
metodologijo in standarde, v Oddelku za
vzorčenje in anketno metodologijo.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1102-18/2005.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem poteka izvajanja statističnega raziskovanja;
– s poznavanjem osnov ekonomske statistike;
– s poznavanjem računalniških paketov
za statistične obdelave;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Rudiju Seljaku na tel. 01/24-15-110.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 1102-19/2005/1
Ob-20442/05
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
pripravnika (m/ž) v Sektorju za informacijsko infrastrukturo in tehnologijo, v
Oddelku za sistemsko, tehnično in operativno podporo.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba – računalništvo, informatika ali druga
ustrezna smer.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer
za čas 8 mesecev, s polnim delovnim časom. Usposabljal se bo za delovno mesto
sistemski administrator III.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12, in Parmova
33, Ljubljana. Delo bo opravljal v Sektorju za
informacijsko infrastrukturo in tehnologijo, v
Oddelku za sistemsko tehnično in operativno podporo.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanim dokazilom v osmih dneh po objavi na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Ob prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-19/2005.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
višji stopnjo znanja angleškega jezika, poznavanjem Microsoft operacijskih sistemov,
z izkušnjami z elektronsko izmenjavo podatkov in sistemi za izdelavo varnostnih kopij.
Zaželene so tudi organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri gospodu Miranu Mikliču, na tel. 01/241-51-86.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 111-02-26/2005/1
Ob-20443/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
višji svetovalec v Kabinetu ministra.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani novinar, univerzitetni diplomirani politolog, univerzitetni
diplomirani komunikolog ali univerzitetni diplomirani ekonomist,
– najmanj 3 leta in 4 mesece delovnih
izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
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opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);
– pisni izjavi o državljanstvu ter nekaznovanosti, navedeni v prejšnjem odstavku.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Kabinetu ministra, Župančičeva 3, Ljubljana, v
nazivu višji svetovalec III. Delo na tem delovnem mestu se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec III, II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-26/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance

stopku zaradi kaznivega dejanja (dokazila
bo izbrani kandidat predložil pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi);
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in s 4-mesečnim poskusnim delom.
Rok za predložitev prijav je 8 dni od
dneva objave na naslov: Občina Dolenjske
Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske
Toplice, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na
javni natečaj – inšpektor in redar«.
Kandidati bodo o izidu natečaja obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o natečaju posreduje: Goran Udovč 07/384-51-84).
Občina Dolenjske Toplice
Občina Mirna Peč
Občina Žužemberk

zenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Delo se opravlja na sedežu Računskega
sodišča Republike Slovenije.
Pisne prijave z dokazili pošljite v roku 8
dni od objave na naslov: Računsko sodišče
Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000
Ljubljana, s pripisom "za javni natečaj".
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za
prijavo na natečaj.
Dodatne informacije lahko dobite v
kadrovski službi (tel. 01/478-58-14 ali
01/478-51-51).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Računsko sodišče Republike Slovenije

Št. 145/2005
Ob-20581/05
Računsko sodišče Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto:
vodja kadrovske službe – eno delovno mesto.
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: svetnik in višji svetnik.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba,
– pet let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma,
če kandidat nima tega izpita, ga je dolžan
opraviti v letu dni od imenovanja v naziv,
– znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika.
Kandidat mora izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku,
– ustrezno dokazilo ali izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za
oblikovanje besedil.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo na poziv računskega
sodišča predložil naslednja dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje Republike Slovenije,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-

Ob-20584/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02 in 23/05), objavlja Mestna občina
Maribor javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto v Mestni upravi:
»svetovalec« na Zavodu za prostorsko načrtovanje, Grajska ulica 7, 2000
Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 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 arhitekturne,
geografske ali krajinske smeri,
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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 državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima),

Ob-20577/05
Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna
Peč in Občina Žužemberk objavljajo javni
natečaj za zaposlitev
inšpektorja in redarja.
Naloge inšpektorja in redarja se lahko
opravljajo v nazivih: »inšpektor III, II, I«.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
ki jih določajo predpisi s področja delovnega
prava in pogojev iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo pravne, upravne, gradbene ali druge
smeri;
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti opravljen strokovni izpit iz javne
uprave;
– imeti opravljen strokovni izpit za inšpektorja;
– aktivno obvladati uradni jezik;
– imeti osnovna računalniška znanja;
– imeti vozniški izpit B-kategorije.
Če oseba še nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v
roku enega leta od imenovanja v naziv. Če
oseba še nima strokovnega izpita za inšpektorja, ga mora opraviti v enem letu od dneva
imenovanja za inšpektorja; imeti pa mora
strokovni izpit iz upravnega postopka.
K pisni prijavi z življenjepisom je potrebno predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome o strokovni izobrazbi;
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga ima);
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (če ga ima);
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če
oseba še nima izpita za inšpektorja);
– dokazilo o pridobljenih izkušnjah (fotokopijo delovne knjižice);
– izjavo, da je oseba državljan RS; da
ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev ter da oseba ni v kazenskem po-
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s štiri mesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
Zavodu za prostorsko načrtovanje, Grajska
ulica 7, 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
Št. 17/2005
Ob-20600/05
Območno združenje Rdečega križa Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
objavlja prosto delovno mesto
sekretarke/sekretarja
Območnega
združenja Rdečega križa Ljubljane.
Za delovno mesto sekretarke/sekretarja Območnega združenja Rdečega križa
Ljubljane mora kandidatka/kandidat poleg
splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s
področja delovnega prava, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti mora univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodstvenih delih na humanitarnem področju;
– vodstvene in organizacijske sposobnosti;
– znanje angleškega jezika.
Pogodba o zaposlitvi bo z izbrano kandidatko oziroma kandidatom sklenjena za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
4-letnim mandatom.
Vlogo s kratkim življenjepisom ter referencami, dokazili o izpolnjevanju pogojev,
morajo kandidatke oziroma kandidati poslati
v 8 dneh po objavi razpisa na zgornji naslov
priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – za razpis sekretarja«.
O izbiri bodo kandidatke oziroma kandidati obveščeni v 15 dneh po končnem
izbirnem postopku.
Območno združenje Rdečega križa
Ljubljana
Št. 122-1/2005
Ob-20601/05
Svet Centra za socialno delo Ormož, razpisuje delovno mesto
direktorja.
Za direktorja je po določilih Statuta Centra in Zakona o socialnem varstvu lahko
imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o
socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj
(56. člen ZSV), ali
– višja šola iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj
in najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih
delovnih mestih (57. člen ZSV),
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu.
Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za
dobo 5 let. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev
v roku 15 dni od objave razpisa na naslov:
Center za socialno delo Ormož, Ptujska cesta 25, 2270 Ormož, z oznako »za razpisno
komisijo«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30
dneh po objavi razpisa.
Svet Centra za socialno delo Ormož
Ob-20603/05
Zavod za tehnično izobraževanje bo v
šolskem letu 2005/06 začel z izvajanjem
programa Bolničar, za odrasle udeležence.
Razpisujemo delovna mesta – po pogodbi, za naslednje predmete:
– slovenščina; izvajalec: učitelj; znanje: visokošolska izobrazba iz slovenskega
jezika in književnosti;
– tuji jezik; izvajalec: učitelj; znanje: visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega
jezika;
– matematika; izvajalec: učitelj; znanje:
visokošolska izobrazba iz matematike;
– umetnost; izvajalec: učitelj; znanje:
visokošolska izobrazba iz umetnosti ali
umetnostne zgodovine;
– naravoslovje; izvajalec: učitelj; znanje: visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali ﬁzike;
izvajalec: laborant; znanje: srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz
elektrotehnike, strojništva, kemije ali srednja
strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur ﬁzike oziroma drugih
predmetov s ﬁzikalnega predmetnega področja ali najmanj 315 ur kemije oziroma
drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja ali 315 ur biologije oziroma
drugih predmetov s biološkega predmetnega področja;
– družboslovje; izvajalec: učitelj; znanje: visokošolska izobrazba iz zgodovine,
geograﬁje ali sociologije;
– športna vzgoja; izvajalec: učitelj;
znanje: visokošolska izobrazba iz športa;
– vzgoja za zdravje in higiena; izvajalec: učitelj; znanje: visokošolska izobrazba
iz zdravstvene vzgoje, zdravstvene nege ali
visokošolska izobrazba iz pedagogike, andragogike, sociologije ali organizacije dela
po višji strokovni izobrazbi iz zdravstvene
nege;
– osnove anatomije in ﬁziologije; izvajalec: učitelj; znanje: visokošolska izobrazba iz medicine ali biologije;
– gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike; izvajalec: učitelj; znanje: visokošolska izobrazba iz živilstva, gospodinjstva, zdravstvene nege ali visokošolska
izobrazba iz pedagogike, sociologije ali
organizacije dela po višji strokovni izobrazbi iz zdravstvene nege;
– kontaktna kultura; izvajalec: učitelj;
znanje: visokošolska izobrazba iz psihologije, sociologije, komunikologije, pedagogike,
andragogike ali zdravstva;

– socialno skrbstvo; izvajalec: učitelj;
znanje: visokošolska izobrazba iz pedagogike, socialnega dela ali zdravstva;
– pomoč in oskrba izvajalec: učitelj;
znanje: visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege ali visokošolska izobrazba iz
pedagogike, andragogike, sociologije ali
organizacije dela po višji strokovni izobrazbi iz zdravstvene nege;
– praktični pouk izvajalec: učitelj; znanje: višja strokovna ali visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege.
Zavod za tehnično izobraževanje
Št. 294-281/2005
Ob-20614/05
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, objavlja
prosta delovna mesta
policijski inšpektor – pomočnik komandirja (m/ž) v Policijski upravi Ljubljana,
Policijskih postajah:
– Ljubljana Center (1 delovno mesto),
– Ljubljana Moste (1 delovno mesto),
– Ljubljana Šiška (1 delovno mesto),
– Ljubljana Vič (1 delovno mesto),
– Grosuplje (1 delovno mesto).
Delovno mesto policijski inšpektor-pomočnik komandirja je uradniško delovno
mesto. Naloge na delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih Policijski inšpektor
III, II in I. Delovno razmerje bo sklenjeno za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in 3-mesečnim poskusnim delom. Delo se
opravlja na podlagi razporeda delovnega
časa.
Poleg pogojev določenih v 2. odstavku
88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, 56/02) in 67. člena Zakona o policiji
(Ur. l. RS, 49-2140/1998), morajo kandidati
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, pravne ali varstvoslovne
smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– dostop do tajnih podatkov stopnje "zaupno".
Za delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe ter delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu z eno stopnjo nižjo izobrazbo iste smeri oziroma v istem poklicu,
razen pripravništva.
Predpisane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem
delovnem mestu opravlja javni uslužbenec,
ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil oziroma zaključena Šola za policiste,
– državni izpit iz javne uprave.
Kolikor izbrani kandidat nima opravljenih
navedenih izpitov, je v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja dolžan opraviti Izpit za izvajanje policijskih pooblastil ter
v roku dveh let od sklenitve delovnega razmerja državni izpit iz javne uprave. Kolikor
je kandidat že bil imenovan v uradniški naziv v Policiji, je državni izpit iz javne uprave
dolžan opraviti v enem letu.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– opravljen preizkus znanja po Zakonu
o prekrških,
– poznavanje organizacije dela in nalog
policijskih postaj.
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Izbrani javni uslužbenci bo opravljali naslednje naloge:
– spremljanje, usklajevanje in odgovornost za določeno operativno problematiko
na območju postaje ter predlaganje komandirju določenih ukrepov,
– spremljanje problematike pri varovanju
državne meje in v zvezi s tujci ter drugih varnostnih pojavov in dogodkov,
– neposredno vodenje pomembnejših
akcij,
– pripravljanje operativnih poročil in drugih pregledov o delu in varnostni problematiki na območju postaje,
– proučevanje in analiziranje operativnih
poročil in ostalih pisnih izdelkov policistov,
– predlaganje razporejanja policistov na
delo v skladu z delovno problematiko na
postaji,
– skrb za uresničevanje delovnih usmeritev strokovnih služb PU,
– opravljanje določenih nalog s področja
pisarniškega poslovanja na postaji,
– odgovornost za pravilno uporabo in
vzdrževanje tehnične in ostale opreme na
postaji,
– sodelovanje pri pripravi na izredna stanja in vojno,
– na podlagi analiz varnostnih razmer
izdelovanje programa dela in delovne usmeritve za policiste,
– skrb za strokovno izpopolnjevanje,
usposabljanje in izobraževanje delavcev v
enoti in vzpodbujanje pri njihovi aktivnosti,
– sodelovanje pri ocenjevanju upravičenosti uporabe prisilnih sredstev in pri preverjanju upravičenosti pritožb občanov zoper
postopke in ukrepe policistov,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti kratek
življenjepis in naslednja dokazila:
– overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejše
od 3 mesecev (dobite ga na Ministrstvu za
pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od 3 mesecev (dobite ga na
pristojnem sodišču),
– potrdilo, da ni uveljavljala pravice do
ugovora vesti vojaški dolžnosti (za moške,
dobite ga na pristojni izpostavi Uprave za
obrambo),
– pisno izjavo, da nima dvojnega državljanstva,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem izpitu za izvajanje policijskih pooblastil,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša z
varnostnim preverjanjem (v kolikor nima dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«).
Delo se opravlja na celotnem območju
dela policijskih postaj.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati v roku 8 dni po objavi
pošljejo na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Urad za organizacijo in
kadre, Štefanova 2, 1501 Ljubljana v zaprti ovojnici s pripisom »Javni natečaj – PU
Ljubljana«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 60 dni po preteku razpisnega roka.

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel. 01/472-46-10 (Robert Kos).
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija
Ob-20631/05
Zavod sv. Stanislava, Glasbena šola,
Štula 23, 1210 Ljubljana-Šentvid razpisuje
prosti delovni mesti:
1. učitelja ﬂavte za določen čas s polovičnim delovnim časom od 1. 9. 2005 do
31. 8. 2006;
2. učitelja solopetja za določen čas s
polovičnim delovnim časom od 1. 9. 2005
do 31. 8. 2006.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje določene z Zakonom o organizaciji in ﬁnansiranju vzgoje in izobraževanja. Pisne prijave z
dokazili o izobrazbi in kratkim življenjepisom
pošljite v desetih dneh po objavi na naslov:
Zavod sv. Stanislava, Glasbena šola, Štula
23, 1210 Ljubljana-Šentvid.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Zavod sv. Stanislava, Glasbena šola
Št. 110-121/2005
Ob-20632/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. člena in prvega odstavka 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 in 110/02), županja Mestne občine
Ljubljana objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave v
mestni upravi v Oddelku za urbanizem.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati(ke) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani inženirji arhitekture;
– 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.
Od kandidatov pričakujemo še znanje
uporabe računalnika.
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
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje (original);
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata(ke) ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee (original).
Izbrani kandidat(ka) bo delo opravljal(a)
kot pripravnik(ca) za določen čas 10 mesecev v prostorih Oddelka za urbanizem, Poljanska 28, Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za pravne,kadrovske in splošne zadeve – Kadrovska služba,
Adamič-Lundrovo nabr. 2, Ljubljana in sicer
v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
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O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Odločbo o izbiri in sklepe o neizbiri
bomo posredovali v 15 dneh po opravljenem
natečajnem postopku.
Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo z izbranim kandidatom(ko) sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Alenka Žarkovič, tel.
306-11-56.
Mestna občina Ljubljana
Št. 112-20/2005/2-0023047 Ob-20724/05
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 ZJU-UPB1) ter v skladu z 20. in 22. členom
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
22/04), objavlja prosto delovno mesto:
višji svetovalec v sektorju za evropske zadeve in mednarodne odnose v direktoratu za prometno politiko (šifra delovnega mesta 168).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne, prometne ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
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.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuji jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja tujega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili, navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, če bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z izobrazbo družboslovne smeri, z dobrim znanjem angleškega
jezika, z dobrim poznavanjem sistema delovanja državne uprave in z delovnimi izkušnjami na področju mednarodnih odnosov s
področja prometa.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
»112-20/2005/2-0023047«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Urška Skok, tel.
01/478-85-06.
Ministrstvo za promet
Št. 103-36/2005-1
Ob-20733/05
Ministrstvo za zdravje, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto:
1. inšpektor v Farmacevtski inšpekciji.
Za delovno mesto inšpektorja je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih in-
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špektor III, II ali I. Sprejeti/a kandidat/ka bo
naloge opravljal/a v nazivu inšpektor III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske
ali ustrezne naravoslovne smeri z ustreznimi
dodatnimi znanji s področja dobrih praks,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in šest mesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal/a
na sedežu Agencije Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg
6, Ljubljana.
Dokazila, ki jih mora kandidat/ka predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o delovnih izkušnjah,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če
ga kandidat/ka ima),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma strokovni izpit iz
upravnega postopka.
Kandidat/ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan/ka Republike Slovenije ter da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ju mora opraviti v
roku enega leta od imenovanja v naziv. Poleg navedenih mora kandidat/ka izpolnjevati
še splošne pogoje, določene z Zakonom o
javnih uslužbencih.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z
označbo "za javni natečaj" in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in
zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi naslova na
naslov: Ministrstvo za zdravje, Sekretariat,
Štefanova 5, Ljubljana oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel.
478-60-26. Kandidate bomo o izboru obvestili v 8 dneh po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Ob-20768/05
Na podlagi 1. odstavka 58. člena Zakona
o državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/02, 110/02,
56/03 in 1/04), 32. 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 36/00) in 27.
člena Statuta Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Ministrstvo za okolje in prostor
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– da ima najmanj 10 let delovne dobe,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodstvenih delih,
– da ima sposobnost za organiziranje in
vodenje dela v zavodu,
– da obvlada najmanj en svetovni jezik,
– da je državljan Republike Slovenije.

Kandidati za direktorja zavoda morajo
v postopku razpisa predložiti svojo zamisel
razvoja in delovanja zavoda.
Direktorja zavoda bo na predlog Sveta
javnega zavoda Park Škocjanske jame imenovala Vlada Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
od objave razpisa na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana z oznako »Ne odpiraj – razpis direktor
PŠJ«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti:
– življenjepis,
– fotokopijo dokazila o univerzitetni izobrazbi,
– dokazila, iz katerih je razvidna delovna doba,
– dokazila, iz katerih so razvidne delovne
izkušnje na vodstvenih delih,
– dokazila o znanju tujih jezikov,
– dokazilo pristojnega organa, da zoper
kandidata ni bil uveden postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Ministrstvo za okolje in prostor

Druge objave
Št. 604-01-17/2005
Ob-20401/05
Na podlagi prvega odstavka 5. člena
Pravilnika o strokovnem izpitu, licencah in
vodenju imenika nepremičninskih posrednikov (Ur. l. RS, št. 14/04) Ministrstvo za
okolje in prostor objavlja
javno povabilo
za izbor izvajalcev izobraževanj
za pripravo na strokovni izpit za
pridobitev licence za opravljanje poslov
nepremičninskega posredovanja
Ime in sedež naročnika: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Predmet javnega povabila: imenovanje
izvajalcev izobraževanj za pripravo na strokovni izpit za pridobitev licence za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja
za dobo dveh let.
Možnost sodelovanja: k sodelovanju so
vabljene pravne osebe oziroma organizacije, ki kot dejavnost opravljajo storitve izobraževanja in izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Imajo sprejet program izobraževanja
in gradivo za pripravo na strokovni izpit v
skladu s programom strokovnega izpita.
Program izobraževanja in gradivo morata
glede notranje strukture in obličnosti vsebinsko slediti programu strokovnega izpita
kontinuirano po posameznih, enakovredno zastopanih vsebinskih področjih. Gradivo mora upoštevati didaktično in ciljno
usmerjenost posameznega vsebinskega
področja nalogam nepremičninskega posrednika ter upoštevati trenutno veljavno
zakonodajo. Program izobraževanja in
gradivo za pripravo na strokovni izpit v
skladu z opisanim morata biti priložena
ponudbi. Maksimalno določeno število ur
izobraževanja za pripravo na strokovni izpit je 60 šolskih ur.
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2. Imajo sprejet program izobraževanja
in gradivo za pripravo na strokovni izpit iz
dopolnilnih vsebin po krajši in daljši varianti
v skladu s programom strokovnega izpita iz
dopolnilnih vsebin. Program izobraževanja
in gradivo za strokovni izpit iz dopolnilnih
vsebin morata glede notranje strukture in
obličnosti vsebinsko slediti programu strokovnega izpita iz dopolnilnih vsebin kontinuirano po posameznih, enakovredno
zastopanih vsebinskih področjih. Gradivo
mora upoštevati didaktično in ciljno usmerjenost posameznega vsebinskega področja
nalogam nepremičninskega posrednika ter
upoštevati trenutno veljavno zakonodajo.
Program izobraževanja in gradivo za pripravo na strokovni izpit iz dopolnilnih vsebin
v skladu z opisanim morata biti priložena
ponudbi. Maksimalno določeno število ur
izobraževanja za pripravo na strokovni izpit
iz dopolnilnih vsebin je 25 šolskih ur.
3. Zagotavljajo predavatelje z najmanj
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem in najmanj osmimi leti delovnih izkušenj pri opravljanju strokovnih del z vsebinskih področij
programa strokovnega izpita, za katera so
imenovani kot predavatelji za oblikovanje in
izvedbo posameznih vsebin.
4. Utemeljitev sposobnosti organizacije
za izvedbo izobraževanja – sposobnost ponudnika za izvedbo izobraževanja ter rezultati izobraževanj, ki so bili v zadnjih treh letih
uspešno zaključeni in so relevantni s predmetom tega povabila. Za ustrezno referenco ponudnika se šteje priporočilo o kvaliteti
uspešno zaključenih izobraževanj v obdobju
zadnjih treh let.
Imenovanje izvajalcev izobraževanj: izvajalce izobraževanj z aktom o imenovanju
imenuje minister za okolje in prostor izmed
organizacij, ki so se odzvale javnemu povabilu k sodelovanju in ki izpolnjujejo navedene pogoje.
Način in rok predložitve ponudbe: ponudniki za izvajalce izobraževanj naj ponudbe z
dokazilom o registraciji opravljanja dejavnosti izobraževanja in ostalimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, pošljejo
priporočeno v zaprtih ovojnicah s pripisom
»Ne odpiraj!« na naslov Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, ali vložijo
osebno v vložišču Ministrstva za okolje in
prostor, Dunajska 48/II. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 29. avgusta 2005.
Dodatne informacije dobite vsak dan
med 14. in 15.30 na tel. 01/478-71-35, kontaktna oseba: Ljuba Nahtigal, e-pošta: ljuba.nahtigal@gov.si.
Zbiranje ponudnikov ter njihova izbira se
ne izvajata po Zakonu o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 39/00, 102/00, 2/04).
Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu: postopek izbire bo izvedlo Ministrstvo
za okolje in prostor. O izbiri in imenovanju
izvajalcev izobraževanj bodo ponudniki obveščeni pisno najkasneje v roku 15 dni po
preteku roka za oddajo ponudbe.
Ministrstvo za okolje in prostor
Su 14000/2005-324
Ob-20712/05
V skladu z določilom drugega odstavka
46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
23/05 – ZS-UPB1) predsednica Okrožnega
sodišča v Novi Gorici objavljam
poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju

Okrožnega sodišča v Novi Gorici, da predlagajo kandidate za 180 sodnikov porotnikov
Okrožnega sodišča v Novi Gorici.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti in aktivno obvlada
slovenski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki
jih določa zakon, je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Novi Gorici, Urad predsednice, Kidričeva 14, v roku 60 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Št. 091/2005
Ob-20596/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 47/03) ter
skladno z Dogovorom o izvedbi predpisanih
postopkov za oblikovanje predlogov prejemnikov dotacij iz proračuna Mestne občine
Maribor na področju ljubiteljske kulture in
vključno z Dodatkom št. 1 k Dogovoru o izvedbi predpisanih postopkov za oblikovanje
predlogov prejemnikov dotacij objavljamo
po pooblastilu Mestne občine Maribor
javni poziv
za soﬁnanciranje redne dejavnosti
kulturnih društev, ki delujejo na
območju Mestne občine Maribor, v letu
2005
1. Na javni poziv se lahko prijavijo kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Maribor, ki so včlanjena v Zvezo
kulturnih društev Maribor, ki niso vključena
v ZKD Maribor.
2. Pri odločanju o soﬁnanciranju redne
dejavnosti društva bodo prvenstveno upoštevana naslednja merila:
– velikost društva, število delujočih skupin in kontinuiteta delovanja društva;
– javni nastopi društvenih skupin, vključno z udeležbo na preglednih srečanjih JSKD
in ZKD Maribor, obiskanost prireditev in prejete strokovne ocene;
– strokovna usposobljenost vodij sekcij
in udeležba na izobraževalnih programih,
namenjenih ljubiteljski kulturni dejavnosti;
– dosežki na tekmovanjih ljubiteljske kulture v zadnjem letu.
3. Skupaj z vlogo na javni poziv morajo
društva poslati potrebne podatke o dejavnosti na predloženih obrazcih in izjavo odgovorne osebe.
4. Društva pošljejo vlogo zahtevanimi
prilogami v zaprti kuverti na naslov: Zveza
kulturnih društev Maribor, Partizanska cesta
5, 2000 Maribor, s pripisom »Javni poziv
– soﬁnanciranje redne dejavnosti kulturnih
društev 2005«.
5. Vloge na javni poziv bomo sprejemali
do 31. avgusta 2005. Prepozno prispelih in
nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
6. Društva bodo o rezultatih javnega poziva obveščena najkasneje v 15 dneh po
sprejemu odločitve župana na predlog strokovne komisije Mestne občine Maribor.
7. Obrazci so na voljo na Območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Partizanska cesta 5, 2000 Maribor (tel.
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25-11-686 ZKD in 23-42-110 JSKD), kjer so
dostopne tudi vse dodatne informacije.
8. Obrazce je mogoče tudi naložiti s spletne strani ZKD Maribor http://www.zveza-kdmaribor.si/.
9. Skupine s statusom vrhunske skupine,
ki so v proračunu MOM za leto 2005 uvrščene neposredno, se na ta poziv ne prijavijo.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Maribor
Zveza kulturnih društev Maribor
Št. 466-19/2004
Ob-20134/05
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93
in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo, št. 7/99, in Ur. l. RS, št. 2/02) in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
ter sklepa Sveta Občine Ajdovščina z dne
20. 6. 2005 objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje in opis nepremičnin
Predmet javne ponudbe je prodaja
stavbnih zemljišč, ki so sestavni del gradbene parcele št. 26, za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Zazidalnem načrtu
Grivče II (Uradno glasilo občin Ajdovščina,
Tolmin in Nova Gorica, št. 17/96) v Ajdovščini, in sicer
– parc. št. 223/23 travnik 4. razreda v
izmeri 13 m2 vl. št. 1525 k.o. Šturje (plomba
št. 1712/2005),
– parc. št. 223/26 travnik 4. razreda v izmeri 164 m2 vl. št. 1376 k.o. Šturje,
– parc. št. 233/8 travnik 4. razreda v izmeri 318 m2 vl. št. 1659 k.o. Šturje,
– parc. št. 218/2 travnik 3. razreda v izmeri 228 m2 vl. št. 1387 k.o. Šturje,
– parc. št. 1667/11 pot v izmeri 117 m2 vl.
št. 1756 k.o. Šturje (plomba 1712/2005).
V območju gradbenih parcel je izvedeno cestišče, delno v asfaltni in delno v
makadamski izvedbi, izgrajeno vodovodno
omrežje ter še nedokončano električno in
kanalizacijsko omrežje. Strošek komunalne opreme ni zajet v ceno zemljišča in ga
je kupec dolžan poravnati pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja.
2. Ponudbena cena
Prodajajo se vse parcelne številke skupaj, najmanjša ponudbena cena zanje znaša 4,620.000 SIT.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujena
zemljišča, vendar najmanj v višini ponudbene cene.
Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišč, plačati tudi davek
na dodano vrednost v višini 20% od dosežene vrednosti nezazidanega stavbnega
zemljišča za parc. št. 223/23, 223/26, 233/8
in 218/2, vse k.o. Šturje, in davek na promet nepremičnin v višini 2% od dosežene
vrednosti zazidanega stavbnega zemljišča
za parc. št. 1667/11 k.o. Šturje.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnih zemljišč v
ZN Grivče«. Ponudbe, poslane po pošti ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
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se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do torka 9. avgusta 2005
do 13. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih
ponudb bo potekalo istega dne ob 13.15, v
sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
Pogoji in način gradnje individualnih stanovanjskih hiš so opredeljeni v Zazidalnem
načrtu Grivče II (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Tolmin in Nova Gorica, št. 17/96).
Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«.
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin
lahko sodelujejo ﬁzične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne
osebe s sedežem v državah, ki so članice
Evropske unije, in tujci, kot jih opredeljuje
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
500.000 SIT na podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izvirnik ali overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina
v primeru neuspele ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po opravljenem javnem odpiranju prispelih pisnih ponudb in plačati celotno kupnino
za zemljišča vključno z davkom na dodano
vrednost oziroma davkom na promet nepremičnin v roku 15 dni od sklenitve pogodbe
oziroma izstavitve računa.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni
od dneva izbora najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo
vplačana varščina zapadla v korist Občine
Ajdovščina.
Za sestavo pogodbe poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
Ogled zemljišča je možen ob predhodni
najavi na kraju samem, in sicer v četrtek
28. 7. 2005 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije in vpogled v Zazidalni načrt lahko
dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po
tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja
Lovrekovič, oziroma na tel. 05/365-91-14,
kontaktna oseba Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Št. 40/2005
Ob-20428/05
Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5,
9220 Lendava, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
št. 72/93, 74/98), Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), 17. in 105.
člena Statuta Občine Lendava (Ur. l. RS, št.
26/99, 119/00, 69/02) in Programa prodaje,
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ki ga je občinski svet sprejel dne 20. 12.
2004, dne 24. 3. 2005 in 30. 5. 2005
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje: parc. št. 4258/2 poslovna stavba v izmeri 2.194 m2 in dvorišče v izmeri 5.912 m2 vložek št. 2466 k.o.
Lendava.
2. Izhodiščna cena je 48,534.675 SIT
brez DDV.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo ﬁzične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
in pravne osebe, ki so registrirane in imajo
sedež v Republiki Sloveniji.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene
na transakcijski račun Občine Lendava št.
01259-0100012919. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v 15 dneh po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– Ne odpiraj«. Rok za oddajo ponudbe je 15
dni po objavi razpisa. Kot veljavne ponudbe
se bodo upoštevale ponudbe, ki bodo prispele vključno do 8. 8. 2005 do 12. ure.
Na ovojnici mora biti naveden točen naslov
ponudnika.
7. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: naziv kupca in
njegov točen naslov: ﬁzične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko,
elektronski naslov, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta, samostojni podjetniki
izpis iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične
osebe pa potrdilo o državljanstvu; pravne
osebe pa morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, telefonsko številko, elektronski naslov, davčno številko,
matično številko, številko transakcijskega
računa, podpisnika pogodbe, k ponudbi morajo priložiti tudi izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni. Priložiti
mora tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
– dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje kriterijev.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se šteje kot neustrezna.
8. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je višja ponujena cena.
9. Prodajalec bo sprejel sklep o izbiri
najugodnejšega ponudnika najkasneje v 15
dneh od datuma odpiranja ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec
obvestil vse ponudnike, ki so sodelovali v
javnem zbiranju ponudb, v 8 dneh od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
10. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po prejemu obvestila o izboru. Kupec mora
poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. V primeru, da ne sklene pogodbe
v roku, se mu plačana varščina ne vrne.

Nepremičnina preide v last in posest kupca
šele po plačilu celotne kupnine.
11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Komisija lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve
pravnega posla.
12. Davek na promet z nepremičnino in
vse stroške prenosa plača izbrani ponudnik.
13. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
9. 8. 2005 ob 8. uri, v sejni sobi Občine Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava.
14. Podrobnejše informacije in pojasnila
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko
dobijo zainteresirani na Občini Lendava,
kontaktna oseba: Jasna Bračič-Szabó, tel.
02/578-94-00, e-pošta: občina@lendava.si.
Občina Lendava
Lendava Község
Ob-20556/05
Občina Mozirje na podlagi 80. g člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 47/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 110/02), Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), Pravilnika o načinu, pogojih in postopkih prodaje poslovnih prostorov, stavb in drugih delov stavb
(Uradne objave, št. 6/02), sklepa Občinskega sveta občine Mozirje št. 062-02/05-04, z
dne 22. 6. 2005 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje: nepremičnine parc.
št. 269. S in 524/2, obe vpisani v vl. št. 404
k.o. Mozirje, s poslovno- pisarniškim objektom, na naslovu Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje.
2. Cena
Izhodiščna cena znaša na podlagi uradne cenitve: 110,500.000 SIT.
Davek na promet z nepremičninami,
stroške overitve prodajne pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
4. Varščina
Ponudniki morajo plačati varščino v višini 20% izhodiščne cene na TRR Občine
Mozirje 01279-0100018729 pri UJP Urad
Žalec. Originalno potrdilo o plačilu se priloži ponudbi.
Varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem neuspešnim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh
od odpiranja ponudb.
5. Pri prodaji nepremičnin na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo ﬁzične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
6. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatki o ponudniku: naziv kupca in
njegov točen naslov: ﬁzične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko,
elektronski naslov, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta, samostojni podjetniki
izpis iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične
osebe potrdilo o državljanstvu; pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, telefonsko številko,
elektronski naslov, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
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podpisnika pogodbe, k ponudbi morajo priložiti tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni. Predložiti morajo
tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 8 dni;
– dokazilo o plačani varščini;
– dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje kriterijev.
7. Sklenitev pogodbe: po opravljeni izbiri
Občina Mozirje sklene pogodbo z izbranim
ponudnikom najkasneje v roku 15 dni od
dneva, ko je prejel obvestilo o odločitvi komisije, o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali
ne plača kupnine v predvidenem roku, se
šteje, da je od nakupa odstopil in je pogodba razveljavljena. Če kupec ne plača v roku
celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, prodajalec obdrži varščino.
Nepremičnina preide v last kupca s plačilom
celotne kupnine, v posest pa s 1. 4. 2006.
8. Dodatni pogoj: ponudnik se mora
s svojo ponudbo zavezati, da bo kupljeni
objekt preuredil v oskrbovana stanovanja
najkasneje v roku dveh let po podpisu pogodbe.
9. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno najkasneje v osmih dneh od dneva, ko
je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje
ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za nadzor postopka z razpolaganjem s stvarnim
premoženjem Občine Mozirje. V primeru, da
komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne
more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da
ponudbo dopolnijo v posameznih elementih.
Komisija po zaključenem postopku predlaga
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
10. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora celotno kupnino plačati najkasneje v roku 30 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, in sicer na račun Občine
Mozirje, št. 01279-0100018729.
11. Ogled nepremičnine je možen po
prehodnem telefonskem dogovoru na tel.
03/839-33-08, kjer so na voljo druge informacije. Kontaktna oseba je Dominik Miklavc.
12. Občina Mozirje lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve
pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačano varščino. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete
ponudbe, ne sklene pogodbe z nobenim
ponudnikom ter ponudnikom ne prizna nobenih stroškov s pripravo pisne ponudbe in
nobene odškodnine.
13. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje z oznako »Ponudba za nakup poslovne zgradbe«.
Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po objavi
razpisa.
Občina Mozirje

9. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 7. in 8. točke razpisa.
10. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali jo dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
11. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za
nepremičnino.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu in sicer v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel
sklep o izboru najugodnejšega ponudnika
najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana je
dokončna. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da
je odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
14. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim ponudnikom.
15. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
16. Stroške sklenitve pogodbe, davek
na promet nepremičnin, davek na dodano
vrednost, stroške notarskih storitev ter takso
za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnine.
17. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnine in služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se
vpišejo v zemljiško knjigo.
18. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03).
19. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
11. avgusta 2005 ob 9. uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
20. Po parceli št. 873 in 848 k.o. Oltra
poteka dostop do sosednjih parcel.
21. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/664-62-75, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

Št. 4652-85/2004
Ob-20617/05
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, Koper, na podlagi Pravilnika o pogojih
in postopku za prodajo stanovanjskih hiš,
stanovanj, pomožnih stanovanjskih prostorov in drugih delov stavb (Uradne objave,
19/94), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
občin (Ur. l. RS, št. 12/03), Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 47/99, 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02) ter sklepa

Občinskega sveta Mestne občine Koper št.
K4652-150/2003 z dne 16. 6. 2005 in 14. 7.
2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina:
1.1. Nepremičnina, v naravi dotrajana
starejša stanovanjska hiša na naslovu: Jadranska 84, stoječa na parc. št. 848 k.o.
Oltra, ki obsega stanovanjsko stavbo v
skupni izmeri 154 m2 in pašnik v skupni izmeri 4163 m2, koristna površina stanovanjske stavbe znaša 161,10 m2 ter zemljišče s
parc. št. 873 k.o. Oltra, ki obsega pašnik v
skupni izmeri 2758 m2 in travnik v skupni izmeri 870 m2. Zemljišče z obeh parcelnih številk je deloma stavbno, deloma kmetijsko.
Izklicna cena znaša 52,290.626 SIT brez
davka na promet nepremičnin in DDV.
2. Izklicna cena nepremičnine je izračunana na dan 30. 6. 2005.
3. Za nepremičnino s parc. št. 848 k.o.
Oltra plačajo kupci 2% davek na promet
nepremičnin, za parc. št. 873 k.o. Oltra pa
20% DDV.
4. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
5. Rok plačila kupnine: določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Mestne občine Koper:
– najkasneje v 8 dneh po overitvi pogodbe o prodaji mora kupec plačati celotno
kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe ob kateri si Mestna
občina Koper obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji se bo taka ponudba štela za neveljavno.
6. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper z oznako za javni razpis št.
K4652-85/2004 s pripisom »ponudba za
parcelo št. .... k.o. ....... – Ne odpiraj« do
torka 9. avgusta 2005 do 11. ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime
ponudnika.
7. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo parcele, za katero (katere) se
vlaga ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine.
8. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene nepremičnine in ki
mora biti nakazana na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad
Koper številka: 01250-0100005794, obvezni
sklic na številko 00 201000. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v
petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri,
uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri
plačilu kupnine,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za ﬁzične osebe,
– izpisek iz sodnega registra in ID št. za
DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.

Stran

Ob-20727/05
Na podlagi določil 27. člena Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za
šport, turizem in prosti čas Sežana (Uradni
list RS, št. 124/04) in Sklepa sveta zavoda
z dne 26. 5. 2005, Javni zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Predmet: Oddaja se poslovni prostor
v Balinarski dvorani v Sežani v skupni izmeri ca. 72 m2, ki ga je potrebno urediti v
gostinski lokal, v skladu z idejnim projektom
projektivnega podjetja Kontura – Studio za
arhitekturo, april 2005.
2. Namen: ureditev poslovnega prostora v gostinski lokal in opravljanje gostinske
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dejavnosti za popestritev ponudbe v športni
dvorani v Sežani.
3. Čas trajanja najema: poslovni prostor
se oddaja za obdobje 10 let.
4. Vlaganja: najemodajalec bo najemniku
priznal vlaganja v poslovni prostor na podlagi ustreznih dokazil. Investicijska vlaganja
se bodo poračunala preko najemnine. Ocenjena vrednost investicijskih vlaganj znaša
8,800.000 SIT.
5. Najemnina: cena najema poslovnega
prostora znaša najmanj 450 EUR mesečno, plačljivo v tolarski protivrednosti na dan
plačila pa srednjem tečaju Banke Slovenije.
Najemnina se bo zaračunavala tako, da se
bo 70% najemnine mesečno poračunalo za
investicijska vlaganja, preostali del v višini
30% najemnine pa se bo plačal do vsakega
petega v mesecu za pretekli mesec.
6. Posebne omejitve: delovanje gostinskega lokala ne sme ovirati športne dejavnosti v športnem objektu. Podrobnejša določila glede delovanja gostinskega lokala se
bodo določila v najemni pogodbi.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– strokovna usposobljenost,
– ustreznost gostinske ponudbe,
– višina ponujene najemnine.
8. Pogoj: ponudnik je lahko pravna ali ﬁzična oseba, registrirana za opravljanje gostinske dejavnosti. Ponudnik mora urediti
poslovni prostor v gostinski lokal in začeti
opravljati dejavnost najkasneje s 1. 1. 2006.
9. Ponudba: ponudba mora biti pisna in
napisana v slovenskem jeziku, iz ponudbe
mora biti razvidna višina ponujene najemnine in predviden rok za začetek opravljanja
dejavnosti. Ponudba mora biti veljavna najmanj do 15. 9. 2005.
10. Rok za oddajo ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo na naslov Javnega
zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 5, 6210 Sežana,
prispele najkasneje do 15. 8. 2005.
11. Posebno določilo: Javni zavod za
šport, turizem in prosti čas Sežana izključuje obveznost skleniti pogodbo z najugodnejšim ponudnikom oziroma si pridržuje
pravico ustaviti postopek oddaje v najem,
vse do sklenitve najemne pogodbe. Ureditev
gostinskega lokala v skladu z idejnim projektom projektivnega podjetja Kontura – Studio
za arhitekturo je obvezna.
12. Idejni projekt: ponudnik lahko dvigne
idejni projekt za ureditev gostinskega lokala
na sedežu javnega zavoda od ponedeljka
do četrtka od 8. do 12. ure.
13. Ogled poslovnega prostora: ponudniki si lahko ogledajo poslovni prostor vsak dan
od 8. do 12. ure, oziroma po predhodnem
telefonskem dogovoru na 05/730-14-80.
14. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo o
izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje do 15. 9. 2005.
15. Dodatne informacije: 05/730-14-80
ali info@sport-sezana.com.
Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana
Ob-20622/05
Družba RRI d.o.o., Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč na območju
lokacijskega načrta KO 13 Gmajnica
1. Predmet prodaje so zemljišča v skupni
izmeri 28.176 m2 in z naslednjimi parcelnimi
številkami:
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1.1. Del zemljišča s parc. št. 216/1 k.o.
Mlaka, v izmeri 1.399 m2,
1.2. Zemljišče s parc. št. 215/1 k.o. Mlaka,
v izmeri 2.381 m2,
1.3. Zemljišče s parc. št. 215/3 k.o. Mlaka,
v izmeri 2.198 m2,
1.4. Zemljišče s parc. št. 176/1 k.o. Mlaka,
v izmeri 6.245 m2,
1.5. Zemljišče s parc. št. 174/1 k.o. Mlaka,
v izmeri 3.900 m2, in
1.6. Zemljišče s parc. št. 175/1 k.o. Mlaka,
v izmeri 12.053 m2.
2. Izhodiščna cena zemljišč je 68 EUR
za m2 (po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila).
3. V ceno zemljišč ni vključen 20% davek
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Kupnina ne vključuje stroškov izgradnje
potrebne infrastrukture, ki bremenijo investitorja in ne vključuje komunalnega prispevka.
5. Vsa zemljišča iz 1. točke se prodajajo
v paketu. Zemljišča se prodajajo po načelu
videno-kupljeno.
6. Zemljišča pod točko 1 se nahajajo na
območju LN KO13 Gmajnica (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 06/2004), ki je
skladno urbanistični zasnovi in sprejetim programskim zasnovam namenjeno večinoma
stanovanjskim dejavnostim, deloma rekreaciji v naravnem okolju in zelenim ter obvodnim
površinam.
7. Na zemljiščih iz točke 1 je možna gradnja več stanovanjskih hiš. Podrobnejši pregled zazidave je razviden iz Odloka o LN
KO13 Gmajnica (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 06/2004).
8. Vsa zemljišča so delno komunalno
opremljena.
9. Kupec zemljišč je zavezan ﬁnancirati
izgradnjo oziroma izgraditi manjkajočo komunalno infrastrukturo na podlagi programa
opremljanja in projekta za izgradnjo komunalne infrastrukture za to območje.
10. Rok plačila kupnine določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve:
– najkasneje v 30. dneh po overitvi pogodbe o prodaji mora kupec plačati celotno
kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila
s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe ob kateri si družba RRI
d.o.o. obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji se bo taka ponudba štela za neveljavno.
11. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: RRI
do.o.o., Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda z
oznako: Za javni razpis št. KO 13 Gmajnica s
pripisom »Ponudba za nakup zemljišč – Ne
odpiraj« do ponedeljka 22. avgusta 2005 do
12. ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv
oziroma ime ponudnika.
12. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo vseh parcel, ki so predmet javnega razpisa in za katere se vlaga ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine,
13. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10,000.000 SIT in ki mora biti nakazana na račun družbe RRI d.o.o. št. 02312-0253342960
odprt pri NLB d.d.,

– varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa
bo upoštevana pri plačilu kupnine,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za ﬁzične osebe,
– izpisek iz sodnega registra in ID št. za
DDV za pravne osebe,
– potrdilo o solventnosti pravne osebe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
14. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 12. in 13. točke
razpisa.
15. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
stavbnih zemljišč umakne ali jo dopolni do
roka za sprejem ponudbe, ki je določen v
javnem razpisu; v primeru umika ponudbe
se plačana garancija za resnost (varščina)
ponudbe ne vrne.
16. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
17. Družba RRI d.o.o. si pridržuje pravico pogajanj s posameznimi ponudniki.
18. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu in sicer v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel
sklep o izboru najugodnejšega ponudnika
najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
19. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. Odločitev komisije je
dokončna. V primeru, da ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v
tem primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
20. Družba RRI d.o.o. si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne
sklene pogodbe o prodaji z nobenim ponudnikom.
21. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
22. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča.
23. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri Marjanu Potočniku
(Občina Komenda), tel. št. 01/724-74-08, v
času uradnih ur.«
RRI d.o.o.
Ob-20264/05
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom pod oznako Srg 2005/00975 dne 12. 7. 2005, pri subjektu vpisa
Group Tomos, d.o.o., industrijski holding,
Šmarska 4, 6000 Koper, vpisanim pod vložno številko 1/02000/00, vpisalo v sodni register tega sodišča začetek postopka redne
likvidacije nad subjektom.
Likvidacijski upravitelj poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od objave tega
poziva.
Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve, in jih poslati na naslov: Group Tomos, d.o.o. – v likvidaciji, Šmarska 1,
6000 Koper.
Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo
dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj: Blaž Poljanšek
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Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1322/03-028/30-1998
Ob-20437/05
V register političnih strank se pod zaporedno številko 53, pri politični stranki Slovenski nacionalni stranki, s kratico imena
SNS ter s sedežem v Ljubljani, Tivolska 13,
do sedaj vpisani pod zaporedno številko 1,
vpiše sprememba statuta, sprememba programa in sprememba znaka stranke.
Znak stranke je sestavljen iz grbov Kranjske in Štajerske s Koroško v zgornji vrsti, ter
Goriške z Gradiško in Istro v spodnji vrsti, ki
jih povezuje lipov list. Kot osnova znaka je
obris zemljevida slovenskih dežel po Kozlerju,
ki se na svoji desni strani dotika kratice SNS
v kurzivi. Pod znakom po sredini prečno poteka rumeno modra črta, kjer je rumena barva
zgoraj. Na zadnjo zgornjo tretjino nalega napis
»Slovenska«, na obe spodnji tretjini pa nalega napis »nacionalna stranka«. Črke so črne
barve. V barvni varianti temeljijo barve grbov
na zgodovinskih osnovah, povezuje jih zelen
lipov list z rumenimi plodovi; kot osnova je zlata ploskev sedanje Republike Slovenije in pod
njo bela ploskev zemljevida slovenskih dežel
po Kozlerju. V črno beli varianti so poudarjeni
obrisi in konture risbe in črk v črni barvi.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 1/21-2005
Ob-20436/05
Spremeni se ime Območnega odbora
sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti
za Koroško s sedežem na Ravnah na Koroškem, Gozdarska pot 11 tako, da se odslej
glasi: Območni odbor sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture za Koroško, s
sedežem na Ravnah na Koroškem, Gozdarska pot 11. Skrajšano ime sindikata pa se
glasi: OO SVIZ za Koroško.
Sprememba imena sindikata je vpisana v
evidenco Statutov sindikatov pri Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve v Ljubljani, dne 5. 7. 2005, v skladu s 6. členom
Pravilnika o evidenci Statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-56/05-11
Ob-20602/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence je 14. 7. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je
skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 56/99 in 37/04) odločil, da je
koncentracija družb AVTO-PHONE d.o.o.,
Vojkova cesta 58, Ljubljana, in Kompas
MTS d.d., Pražakova 4, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega kapitalskega deleža družbe
Kompas MTS s strani družbe AVTO-PHONE, s čimer je slednja pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo Kompas MTS.
Na podlagi posredovanih podatkov
s strani udeležencev koncentracije in ob
upoštevanju drugih razpoložljivih podatkov
je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene
koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-59/2005-11
Ob-20722/05
Urad RS za varstvo konkurence je dne
15. 7. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Industrial Group Holding KKCG B.V., Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Kraljevina
Nizozemska, in Bonatrans a.s., Bezručova 300, 735 94 Bohumin, Češka republika, skladna s pravili konkurence in da ji ne
bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe
Bonatrans s strani družbe IGH KKCB na
podlagi pogodbe o prodaji in nakupu delnic
navedene družbe, kar pomeni koncentracijo
podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-20610/05
Ime medija: Radio Capris.
Izdajatelj medija: Radio Capris d.o.o.,
Ulica 15. maja 10/b, 6000 Koper.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: D Holding d.d.
Domžale.
Direktor: Tatjana Zadravec.

Št.

69 / 22. 7. 2005 /

Stran

5483

Objave po
11. členu Pravilnika
o vodenju registra
izvajalcev
postopkov za
ugotavljanje
in potrjevanje
nacionalnih
poklicnih
kvaliﬁkacij
Ob-20641/05
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 65-67 z dne
15. 7. 2005, stran 5338 se naziv razdelka
pravilno glasi: Objave po 11. členu Pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij.
Uredništvo

Objave
gospodarskih družb
Št. 61/05
Ob-20413/05
Upravi družb Elektromateriala, Družbe za
proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala
Lendava d.d., Kolodvorska 8, ter Elektro investa d.o.o. Iz Murske Sobote, Staneta Rozmana 16, v skladu s 516. členom Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD), obveščata
delničarje in upnike o nameravani pripojitvi
družbe Elektro invest d.o.o. Murska Sobota,
Staneta Rozmana 16, 9000 Murska Sobota
kot prevzete družbe k družbi Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220
Lendava kot prevzemne družbe.
Uprava družbe Elektromaterial Lendava
d.d. je Okrožnemu sodišču v Murski Soboti
(registrsko sodišče) predložila Pogodbo o
pripojitvi, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska 8, Lendava, omogočen pregled listin iz drugega odstavka 516. člena ZGD
in sicer Pogodbe o pripojitvi, letnih poročil
družb Elektro invest d.o.o. Murska Sobota
in Elektromateriala Lendava d.d. za zadnja
tri poslovna leta, skupnega poročila uprav o
pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve in poročil nadzornega sveta prevzemne družbe o
pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dala prepis vseh navedenih listih.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine.
upravi družb
Elektromateriala Lendava d.d. ter
Elektro investa d.o.o. Murska Sobota

Stran

5484 /

Št.

69 / 22. 7. 2005

Ob-20567/05
Skladno z določbami 516. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe
Iskra Transmission, proizvodnja in trženje
naprav, sistemov in zvez, d.d., Ljubljana,
Stegne 11, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča Ljubljana pod
vložno številko 10168200 obvešča delničarje Iskra Transmission, d.d., Ljubljana,
da je dne 20. 7. 2005 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila pogodbo o pripojitvi med Iskra Sistemi, d.d., kot prevzemno
družbo, in Iskra Transmission, d.d., Ljubljana, kot prevzeto družbo, sklenjeno dne
27. 6. 2005. Pogodbo so pregledali člani
nadzornega sveta družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana, na seji dne 14. 7. 2005.
O soglasju k pripojitvi bo odločala skupščina
družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana,
dne 26. 8. 2005.
Delničarji lahko v skladu s 516. členom
ZGD na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro pregledajo listine v zvezi
s pripojitvijo in sicer: pogodbo o pripojitvi,
letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta,
skupno poročilo uprav obeh družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi, skupno
poročilo o reviziji pripojitve, poročili nadzornih svetov obeh družb, ki sta udeleženi pri
pripojitvi, o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju se na njegovo zahtevo izdela in najkasneje naslednji delovni
dan izroči brezplačen prepis vseh navedenih listin.
Iskra Transmission, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-20568/05
Skladno z določbo 516. člena Zakona
o gospodarskih družbah uprava družbe
Iskra Sistemi Avtomatizacija procesov, d.d.,
Stegne 21, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča Ljubljana pod
vložno številko 10511800 obvešča delničarje Iskra Sistemi d.d., da je dne 20. 7. 2005
Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila
pogodbo o pripojitvi med Iskra Sistemi, d.d.,
kot prevzemno družbo, in Iskra Transmission, d.d., Ljubljana, kot prevzeto družbo,
sklenjeno dne 27. 6. 2005. Pogodbo so pregledali člani nadzornega sveta družbe Iskra
Sistemi, d.d. na seji dne 19. 7. 2005. O
soglasju k pripojitvi bo odločala skupščina
družbe Iskra Sistemi, d.d., dne 26. 8. 2005.
Delničarji lahko v skladu s 516. členom
ZGD na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro pregledajo listine v zvezi
s pripojitvijo in sicer: pogodbo o pripojitvi,
letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta,
skupno poročilo uprav obeh družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi, skupno
poročilo o reviziji pripojitve, poročili nadzornih svetov obeh družb, ki sta udeleženi pri
pripojitvi, o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju se na njegovo zahtevo izdela in najkasneje naslednji delovni
dan izroči brezplačen prepis vseh navedenih listin.
Iskra Sistemi, d.d.
uprava družbe
Ob-20402/05
Na podlagi prvega odstavka 533. f člena
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) Limos, loška industrija mesno
predelovalne opreme in strojev, d.o.o. Kidričeva c. 51 Škofja Loka obvešča, da je dne
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20. 7. 2005 predložila Okrožnemu sodišču
v Kranju Oddelitveni načrt družbe Limos,
Škofja Loka, d.o.o. Škofja Loka, na podlagi
katerega naj bi družbeniki družbe z omejeno
odgovornostjo na skupščini dne 24. 8. 2005
odločali o oddelitvi družbe s prenosom dela
premoženja na novo družbo Limos investicije, investiranje in razvoj, d.o.o., s sedežem
v Škofji Loki.
Družbeniki družbe bodo v skladu s četrtim odstavkom 533 f. člena ZGD v štirinajstdnevnem zakonskem roku skupaj z vabilom za skupščino prejeli listine iz drugega
odstavka 533 f. člena ZGD.
Uprava družbe z omejeno odgovornostjo
bo v skladu s šestim odstavkom 533. f člena
ZGD na zasedanju skupščine, ki bo potekalo dne 24. 8. 2005 družbenikom:
– predložila vse listine, ki so naštete v
drugem odstavku 533 f. člena ZGD,
– uvodoma ustno obrazložila vsebino oddelitvenega načrta,
– predstavila pomembne spremembe
premoženja družbe v obdobju od sestave
oddelitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Upnike prenosne družbe se opozarja na
njihovo pravico iz petega odstavka 533. f
člena ZGD, da lahko zahtevajo brezplačen
prepis oddelitvenega načrta.
Limos, loška industrija
mesno predelovalne opreme
in strojev, d.o.o., Škofja Loka
Ob-20423/05
Družba Duka oprema d.o.o., Dunajska
63, 1000 Ljubljana (prenosna družba), je
dne 14. 7. 2005 predložila Okrožnemu sodišču v Ljubljani delitveni načrt, v katerem
je v skladu s 533.b členom ZGD opisana
oddelitev družbe z ustanovitvijo novih družb
Duka capitol d.o.o., Duka medico d.o.o. in
Duka invest d.o.o.
Imetniki deležev prenosne družbe bodo
v gradivu za skupščino najmanj štirinajst
dni pred zasedanjem skupščine prejeli delitveni načrt, letno poročilo družbe za zadnja
tri poslovna leta in bilanco stanja na dan
31. 5. 2005.
Upniki imajo pravico zahtevati brezplačen prepis delitvenega načrta. Prepis jim
bo dostavljen na podlagi pisne vloge na
sedež družbe.
Duka oprema d.o.o.
Ob-20592/05
Na podlagi 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD),
družba Siteco, proizvodnja svetilk in inženiring razsvetljave, d.o.o., Tržaška c. 23,
SI-2000 Maribor, obvešča, da je dne 18. 7.
2005 Okrožnemu sodišču v Mariboru predložila delitveni načrt Siteco d.o.o., na podlagi katerega naj bi se družbeniki družbe
na skupščini odločali o oddelitvi družbe z
ustanovitvijo nove družbe po določilih 533.
a člena ZGD tako, da se del podjetja Siteco, proizvodnja svetilk in inženiring razsvetljave, d.o.o., katerega dejavnost je prodaja,
oddeli na novo ustanovljeno družbo Siteco
Sistemi, prodaja in inženiring razsvetljave,
d.o.o.
Direktor družbe bo v skladu s 6. odstavkom 533.f člena ZGD na zasedanju skupščine družbenikom:
– uvodoma ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta,

– predstavil pomembne spremembe premoženja družbe od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Družba opozarja upnike družbe na njihove pravice iz petega odstavka 533.f člena
ZGD, da lahko zahtevajo brezplačen prepis
delitvenega načrta.
Družba na podlagi četrtega odstavka
533.f člena družbenike obvešča, da bodo
prejeli najmanj 14 dni pred zasedanjem
skupščine skupaj z vabilom tudi listine iz
drugega odstavka 533.f člena ZGD.
Siteco d.o.o.
– Vodstvo podjetja:
Marinka Vohl, Draga-Olga Rojko

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-20136/05
Družba BIA Separations Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., Teslova 30,
1000 Ljubljana, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vl. št.
1/31001/00, je na svoji skupščini dne 8. 4.
2005 sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se je zmanjšal iz
zneska 549.429 SIT zaradi izstopa družbenika Koselj Primoža za 42,165.000 SIT, na
504,264.000 SIT.
Družba poziva vse svoje upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe ter izjavijo, ali
soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
BIA Separations d.o.o. Ljubljana
Ob-20579/05
Skladno z določilom 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 8. 6. 2005, direktor družbe Inﬁnit, holdinška družba, d.o.o.,
Cankarjev drevored 17, 6310 Izola, matična
številka 1604953, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe, ki znaša
3,600.000 SIT, se zmanjša za znesek
1,300.000 SIT in po zmanjšanju znaša
2,400.000 SIT.
Direktor družbe poziva vse upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala. Družba
bo upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega
kapitala ne soglašajo, poravnala zahtevke
ali zagotovila varščino.
Inﬁnit d.o.o.

Razširitev dnevnega reda
Št. 4836
Ob-20569/05
Pri sklicu 8. skupščine Surovine družbe za predelavo odpadkov d.d., Ulica Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor, ki je sklicana za
25. 8. 2005 ob 10. uri v prostorih Surovine
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, v Mariboru, se
razširi dnevni red z naslednjo točko:

69 / 22. 7. 2005 /

5485

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

5. Dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: dopolni se dejavnost
družbe z:
51180
Posredništvo, specializirano
Surovina d.d.
uprava: Marko Fon

Predlog sklepa delničarja Republika Slovenija k 4.1. točki:
4.1. Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev: mag. Djordja Žebeljana, Janeza
Vertačnika, Ivico Kranjčeviča in Radovana
Tesliča.
Predlog sklepa delničarja Republika Slovenija k 4.2. točki:
4.2. Skupščina družbe za novo mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem
25. 8. 2005, imenuje člane nadzornega sveta po predlogu.
Elektro Ljubljana, d.d.
uprava
mag. Vitoslav Türk

Gorana Brankoviča, ker zaradi imenovanja
za namestnika generalnega direktorja družbe ne more več opravljati funkcije člana
nadzornega sveta. Zaradi navedenega deluje nadzorni svet v nepopolni sestavi, kar
otežuje delo organa.
Razlog za predlog imenovanja Dejana
Podgorška za člana nadzornega sveta je
zagotovitev skladnosti sestave nadzornega
sveta s strukturo delničarjev družbe Terme
Čatež d.d., Čatež ob Savi.
DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Ljubljana
Bojan Petan, predsednik uprave

Ob-20717/05
Na zahtevo delničarja Republika Slovenija, uprava za 8. redno sejo skupščine
Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v torek, 23. avgusta 2005 ob 11. uri na sedežu
družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22 (velika
sejna soba-pritličje) objavlja dodatno 4. točko dnevnega reda:
4. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa delničarja Republika Slovenija k 4.1. točki:
4.1. Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev: Rafaela Mavrija, Hinka Šolinca,
Duška Kosa in Branka Terčona.
Predlog sklepa delničarja Republika Slovenija k 4.2. točki:
4.2. Skupščina družbe za novo mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem
24. 8. 2005, imenuje člane nadzornega sveta po predlogu.
Elektro Primorska, d.d.
direktor
David Valentinčič

Sklici skupščin

Ob-20713/05
Na zahtevo delničarja Republika Slovenija, uprava za 8. redno sejo skupščine
Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v sredo,
24. avgusta 2005 ob 14. uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a (sejna soba – IV.
nadstropje) objavlja dodatno 4. točko dnevnega reda:
4. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa delničarja Republika Slovenija k 4.1. točki:
4.1. Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev: Aljošo Pečana Grudna, Janeza
Janka Gladka, Mirjano Koporčić Veljić in
Marka Vučino.
Predlog sklepa delničarja Republika Slovenija k 4.2. točki:
4.2. Skupščina družbe za novo mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem
25. 8. 2005, imenuje člane nadzornega sveta po predlogu.
Elektro Celje, d.d.
predsednik uprave
Peter Petrovič, univ. dipl. inž. str.
Ob-20715/05
Na zahtevo delničarja Republika Slovenija, uprava za 8. redno sejo skupščine
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v četrtek, 25. avgusta 2005 ob 11. uri na sedežu
družbe v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 3a (sejna soba II. nadstropje) objavlja dodatno 4.
točko dnevnega reda:
4. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa delničarja Republika Slovenija k 4.1. točki:
4.1. Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev: Franca Beravsa, Vido Lorber,
Miroslava Pengala in Aleksandra Ravnikarja.
Predlog sklepa delničarja Republika Slovenija k 4.2. točki:
4.2. Skupščina družbe za novo mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem
26. 8. 2005, imenuje člane nadzornega sveta po predlogu.
Elektro Gorenjska, d.d.
predsednik uprave
Jože Knavs, univ. dipl. inž. el.
član uprave
mag. Andrej Šušteršič
Ob-20716/05
Na zahtevo delničarja Republika Slovenija, uprava za 9. redno sejo skupščine
Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v sredo, 24. avgusta 2005 ob 10. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska c. 58/I (sejna
soba) objavlja dodatno 4. točko dnevnega
reda:
4. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Ob-20826/05
Na podlagi 286. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 284. členom
Zakona o gospodarskih družbah delničar
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, ki ima v last
več kot dvajsetino (19,28%) osnovnega kapitala izdajatelja Terme Čatež d.d., Čatež ob
Savi, zahteva, da se razširi dnevni red skupščine delničarjev Terme Čatež d.d., sklicane
na dan 16. 8. 2005 (sklic skupščine je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 65-67 dne
15. 7. 2005), tako, da se pod zaporedno
številko 5. doda nova točka dnevnega reda
z naslovom: »Odpoklic člana nadzornega
sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta«.
Predlog sklepa:
A) Odpokliče se član nadzornega sveta
Goran Brankovič.
B) Izvoli se novi član nadzornega sveta
Dejan Podgoršek.
Odpoklic člana nadzornega sveta in začetek mandata novoizvoljenega člana nadzornega sveta stopi v veljavo z dnem imenovanja na skupščini delniške družbe Terme
Čatež d.d., Čatež ob Savi.
Mandat novoizvoljenega člana nadzornega sveta traja do izteka mandata ostalim
članom nadzornega sveta.
Obrazložitev:
Delničar DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana,
predlaga odpoklic člana nadzornega sveta

Stran

Ob-20825/05
Preklic
Uprava – direktor družbe Termo, d.d.,
Škofja Loka, Aljoša Križman v soglasju z
nadzornim svetom Termo, d.d., Škofja Loka
preklicuje skupščino Termo, d.d., Škofja
Loka, sklicano za 29. 8. 2005, objavljeno v
Ur. l. RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005.
Termo, d.d., Škofja Loka
direktor – uprava
Aljoša Križman
Ob-20701/05
Popravek
Družba Tekstil, proizvodno in trgovsko
podjetje d.d. Ljubljana, Letališka 34, objavlja
popravek navedenih pogojev udeležbe na
skupščini v sklicu 12. skupščine, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65-67 z dne
15. 7. 2005 in sicer:
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so na dan 22. 8. 2005
vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Tekstil, d.d.
Ob-20220/05
Na podlagi 41. člena statuta družbe Iskra
Prins, prodaja, inženiring, servis, d.d. uprava družbe sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Iskra Prins, prodaja, inženiring,
servis, d.d. Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 403,
ki bo dne 30. avgusta 2005 ob 10. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev 403, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: za
predsednico skupščina imenuje Slavico Mrkun za preštevalki glasov pa Majdo Klajderič
in Miro Špenko.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2004, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve vodenja
družbe v poslovnem letu 2004 in s poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2004.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju čiste izgube poslovnega leta 2004, ter o razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.

Stran
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Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejema sklep:
Čista izguba družbe za poslovno leto
2004 v višini 497,391.965,34 SIT se pokrije
na naslednji način:
– del čiste izgube v višini 113,016.936,30
SIT zmanjšanja kapitalskih rezerv;
– del čiste izgube v višini 327,982.452,71
SIT zmanjšanja zakonskih rezerv;
– del čiste izgube v višini 16,536.600 SIT
zmanjšanja statutarnih rezerv;
– del čiste izgube v višini 39,855.976,33
SIT zmanjšanja revalorizacijskega kapitala
in podeli razrešnico upravi ter nadzornemu svetu družbe Iskra Prins d.d. za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejema naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2006 skupščina imenuje
revizijsko družbo KPMG, Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo
napovejo tako, da njihova prijava prispe na
sedež družbe najkasneje 25. 8. 2005.
Delovno gradivo, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta in revizijsko poročilo
bo po objavi sklica skupščine na vpogled na
sedežu družbe do seje skupščine vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Iskra Prins, prodaja,
inženiring, servis, d.d.
uprava
Iztok Dvoraček, univ. dipl. ekon.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi dne
1. 8. 2004. Vsaka delnica velja en glas.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine na naslov
družbe. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni 1 uro pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam navzočih udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za ﬁzične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis
pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, ﬁrmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.
Mesarstvo Šentjur d.d.
uprava družbe

Ob-20221/05
Uprava družbe Mesarstvo Šentjur d.d.
na osnovi Zakona o gospodarskih družbah
in na podlagi 5. in 6. člena Statuta družbe
sklicuje

Ob-20222/05
Na podlagi 38. člena statuta družbe Premogovnik Velenje, d.d., uprava družbe sklicuje

7. sejo skupščine,
ki bo dne 23. 8. 2005 ob 12. uri v prostorih družbe v Šentjurju, Leona Dobrotinška 15.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z dnevnim redom.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar.
3. Seznanitev skupščine s poslovnimi rezultati za leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme in potrdi poslovno
poročilo za leto 2004 in podeli razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Mesarstvo Šentjur, Leona Dobrotinška
15, vsak delavnik v tednu od 8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni
po objavi tega sklica na sedežu družbe.

9. redno sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d. Velenje,
Partizanska cesta 78,
ki bo v sredo, 24. 8. 2005 ob 12.30 v
sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, 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: Sonja Kugonič in
Sabina Movh.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2004 s poročilom revizorja, pisnim
poročilom nadzornega sveta 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.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe po stanju na dan 31. 12.
2004 v višini 32,277.923,21 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 s poročilom revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Velenju,
Partizanska cesta 78, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Premogovnik Velenje, d.d.
direktor
dr. Evgen Dervarič
Ob-20223/05
Uprava družbe Trgovsko podjetje Soča
d.d. Koper, s sedežem v Kopru, Pristaniška
ulica 4, sklicuje na podlagi točke 7. 3. Statuta družbe
10. skupščino,
ki bo v ponedeljek, dne 29. 8. 2005, ob
9. uri na sedežu družbe v Kopru, na Pristaniški ulici 4.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščini in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
3. Obravnava in sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta bilančni dobiček iz leta 2004
v višini 39,170.870,38 SIT ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni
dobiček).
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b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2004.
4. Sklad lastnih delnic – pooblastilo za
nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Skupščina pooblašča upravo – direktorja družbe, da lahko v dobrobit družbe
kupi lastne delnice družbe, s tem da, največja nakupna cena ne sme presegati 50%
knjigovodske vrednosti delnice na dan odkupa.
2. Uprava lahko lastne delnice družbe
nameni za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu, ter druge namene v skladu
z Zakonom o gospodarskih družbah.
3. Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice, ki presegajo 10% osnovnega
kapitala, umakne v treh letih brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom delnic.
5. Ponovna izvolitev članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina potrjuje ponovno izvolitev članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev:
1. Borut Šrimpf,
2. Zlata Gorup in
3. predstavnika sveta delavcev: Patricija
Zonta.
6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005 skupščina imenuje:
Renoma družba za revizijo in svetovanje
d.o.o., Kamniška 25, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
na dan zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico, lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo tri dni pred skupščino in
so kot lastniki delnic na dan sklica skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo pisni in utemeljen
predlog za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov na sedež
družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Trgovsko podjetje Soča d.d. Koper
uprava – direktor
Klaudio Blaževič

9. skupščino
družbe Varnost Ljubljana, d.d.,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2005, ob 8. uri v
poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Staničeva 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvolijo:
– za predsednika skupščine: Matjaž Verbole,
– za preštevalko glasov: Vesna Alibabić.
Notarski zapisnik bo sestavil notar Jože
Rožman iz Domžal.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi predloženega letnega poročila uprave družbe za leto 2004, ki se
sestoji iz predpisanih izkazov in pozitivnega mnenja revizorja, ter na podlagi poročila
nadzornega sveta:
a) se bilančni dobiček, ki je ugotovljen v
znesku 397,067.842,12 SIT ne razdeli delničarjem,
b) se upravi in nadzornemu svetu družbe
podeli razrešnica za poslovno leto 2004.
2. Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta sta priloga k temu sklepu.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi predloga se
izvoli za obdobje štirih let člana nadzornega
sveta Matjaža Verboleta in Brigito Grubič
kot člana predstavnika delničarjev in Vesno
Alibabić kot predstavnico delavcev, ki jo je
na svoji seji imenoval zbor delavcev.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2005 imenuje revizijsko
družbo Iteo Abeceda, podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 28.
Skupščine se lahko udeležijo, ter na njej
razpravljajo vsi imetniki delnic družbe. Glasuje se osebno, ali po pooblaščencu ali zastopniku.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred sejo predloženo skupščini. Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najaviti
v skladu z 19. členom Statuta.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Če skupščina v času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
10. uri na istem mestu. Ob drugem oklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Varnost Ljubljana d.d.
direktor
Jure Majhenič

Št. 01-62/1
Ob-20224/05
Uprava družbe na podlagi 9. člena statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
sklicuje
10. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper,
ki bo dne 30. 8. 2005 ob 11. uri v sejni
sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14,
Koper in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se za obdobje določeno s statutom izvoli Simon Jeglič,
odvetnik iz Ljubljane, Kersnikova 5,
– za preštevalca glasov se imenuje Tanja
Mejak iz CPK d.d.,
– za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2004, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2004.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004, z revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
za leto 2004.
b) Ugotovi se, da iz potrjenega letnega
poročila za leto 2004 izhaja, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2004 znaša
172,462.582,12 SIT. Celotni bilančni dobiček v znesku 172,462.582,12 SIT ostane
nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o
njem odločeno v naslednjih letih.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2004 in jima podeli razrešnico za leto 2004.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2005
se imenuje družba RENOMA družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica
25, 1000 Ljubljana.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje
cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 13. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 20. 8.
2005 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini
in uresničevanje glasovalnih pravic napovedati upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo v istem roku poslati
tudi pisna pooblastila.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne storitve
uprava
Igor Ukota
Št. 8/05
Ob-20225/05
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Varnost Ljubljana d.d. Trg OF 13, Ljubljana sklicuje uprava družbe
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Ob-20226/05
Uprava družbe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, Mežica, na
podlagi določil Statuta družbe in Zakona o
gospodarskih družbah objavlja sklic:
9. redne skupščine
družbe TAB tovarna akumulatorskih
baterij d.d.,
ki bo dne 23. 8. 2005, ob 13. uri v sejni
sobi na sedežu družbe Polena 6, Mežica.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine, potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina sprejema naslednji sklep: za predsednika skupščina se imenuje Aleš Horvatič;
za preštevalki glasov pa Klavdija Kajzer in
Gordana Žibret.
Na skupščino je vabljen notar Janez Mlakar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom 2004 TAB d.d. in TAB d.d.
Skupina, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2004.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
Ugotovitev bilančnega dobička
Bilančni dobiček se oblikuje iz drugih rezerv iz dobička leta 1996 v znesku
84,296.700,72 SIT in iz dobička leta 1997
v znesku 23,103.299,28 SIT ter iz čistega
dobička leta 2004 v znesku 621,219.163,49
SIT in znaša skupaj 728,619.163,49 SIT.
Uporaba bilančnega dobička
Bilančni dobiček se razporedi:
– za druge rezerve iz dobička v znesku
621,219.163,49 SIT čistega dobička leta
2004,
– za izplačilo dividend delničarjem 400
SIT bruto na delnico iz drugih rezerv iz dobička leta 1996 v znesku 84,296.700,72
SIT in iz dobička leta 1997 v znesku
23,103.299,28 SIT.
Dividende se bodo delničarjem izplačale
po stanju delniške knjige na dan 1. 8. 2005
najkasneje do 31. 12. 2005.
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2005,
skupščina imenuje revizijsko družbo Iteo
– Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne
storitve d.o.o., Kotnikova 28, iz Ljubljane.
5. Poročilo o nakupu lastnih delnic.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
Klirinško depotni družbi v Ljubljani na dan
1. 8. 2005, oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
udeležbo (osebno ali s priporočeno pošiljko)
v pravni službi družbe na Poleni 6, Mežica,
oziroma deponirajo pooblastilo za zastopanje na skupščini.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj pol ure pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, se glasuje
z glasovnico.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
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pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v pravni službi družbe na Poleni 6,
Mežica vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe (Polena 6, Mežica) v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d.
direktor
mag. Bogomir Auprih
Ob-20227/05
Uprava družbe Emona Farma Ihan,
družba pooblaščenka d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi
49. in 79. člena Statuta družbe sklicuje
7. sejo skupščine,
ki bo dne 26. 8. 2005 ob 14. uri v prostorih gasilskega doma Ihan, Breznikova cesta 76.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z dnevnim redom tako kot v predlogu.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: imenujejo se delovna telesa tako kot
v predlogu.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta kot v predlogu.
4. Predložitev revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja ter seznanitev skupščine z
rezultati poslovanja za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme in potrdi revidirano konsolidirano poročilo za leto 2004 in se
seznani z rezultati poslovanja, tako kot je
navedeno v predlogu.
5. Podelitev razrešnice upravi družbe in
članom nadzornega sveta za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Za imenovanje novih članov v nadzorni svet se imenuje tako kot je navedeno v
predlogu.
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2005 se
imenuje družba Rating d.o.o., Celje.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Ihan, Breznikova c. 89, vsak delavnik v
tednu od 8. do 12. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni
po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi dne
1. 8. 2005. Vsaka delnica velja en glas. Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo
udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine na naslov družbe.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo
v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini in druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov razen pod točko
3, kjer je potrebna ¾ večina.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za ﬁzične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis
pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, ﬁrmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.
Emona Farma Ihan,
družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
direktor mag. Marko Višnar DVM MBA
Ob-20234/05
Uprava družbe TBJ, tehnični biro Jesenice, d.d., v skladu z 283. členom ZGD in 7.
členom statuta d.d. sklicuje
7. sejo skupščine
družbe TBJ, tehniči biro Jesenice, d.d.,
Kidričeva 41, Jesenice,
ki bo dne 23. 8. 2005 ob 13. uri na sedežu družbe na Jesenicah, Kidričeva 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo delovna telesa skupščine. Skupščini bo prisostvovala
notarka Nada Svetina.
3. Seznanitev s poslovnimi rezultati družbe za poslovno leto 2004 in seznanitev z
letnim poročilom za leto 2004 in poročilom
nadzornega sveta za leto 2004.
4. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2004 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2004.
Predlog sklepov:
4.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se ugotovljeni bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2004 v višini 8,717.000 SIT
nameni za:
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– 7,932.470 SIT za izplačilo dividend delničarjem na dan 25. 8. 2005,
– 784.530 SIT za udeležbo uprave v dobičku.
Dividende se izplačajo imetnikom delnic,
ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo pri KDD Ljubljana na dan seje skupščine
družbe, in sicer v roku 60 dni po sprejetju
sklepa na skupščini družbe.
4.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od dne objave
sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško
knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni
družbi, d. d., Ljubljana, na dan 20. 8. 2005,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
najkasneje tri dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili prijavo za
udeležbo na skupščini oziroma bo v istem
roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave
vložiti tudi pooblastilo.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe
TBJ, d.d.

Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, na Letališki c. 27 A, Ljubljana, vsak
delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi
istega dne ob 8.30 uri v istem prostoru, z
enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju
se bo veljavno odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Minervo d.d., Ljubljana
uprava – direktor
Vojko Reven, univ. dipl. inž. rud.

Ob-20237/05
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana, sklicuje
11. skupščino
delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek dne 29. 8. 2005 ob
7.30 v prostorih družbe Minervo d.d., Letališka c. 27 A, Ljubljana.
Dnevni red in predlog sklepov.
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1/1: skupščina družbe
ugotavlja, da je prisotnih........% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni,
da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se seznani z dnevnim redom.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češerek:
Predlog sklepa št. 1/3: za preštevalca
glasov se imenujeta:
1. Jože Valenčič,
2. Grbić Katarina.
2. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
Minervo d.d. Ljubljana.

Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 12. 7.
2005, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2004, z revidiranimi računovodskimi izkazi in Poslovnim
poročilom uprave družbe za poslovno leto
2004.
3. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
skupino Minervo d.d., Ljubljana.
Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 12. 7.
2005, ki se nanaša na preveritev poročila o
poslovanju skupine Minervo d.d., Ljubljana
za leto 2005, z revidiranimi konsolidiranimi
računovodskimi izkazi in Poslovnim poročilom uprave skupine Minervo d.d. Ljubljana
za poslovno leto 2004.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 1/4: na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2004 po stanju
na dan 31. 12. 2004 znaša 615,405.894,68
SIT.
Del bilančnega dobička v višini
99,140.000 SIT se nameni za izplačilo dividend, kar predstavlja 200 SIT bruto na
delnico.
Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se
odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine, ostalim delničarjem
pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic na dan zasedanja skupščine,
najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa.
– upravi družbe se kot udeležba v dobičku za leto 2004 izplača 5,000.000 SIT
bruto. Izplačilo se izvrši 1/3 v gotovini in 2/3
v delnicah Minervo d.d. Ljubljana;
– nadzornemu svetu se kot udeležba v
dobičku za leto 2004 izplača 840.000 SIT
bruto. Izplačilo se izvrši 1/2 v gotovini in 1/2
v delnicah Minervo d.d. Ljubljana.
O preostalem delu bilančnega dobička
v višini 510,505.894,68 SIT bo odločeno v
naslednjih letih.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta družbe v poslovnem
letu 2004 in jima podeljuje razrešnico.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa št 1/5: na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja družbe
Minervo d.d. Ljubljana in za skupino Minervo d.d. za leto 2005 imenuje revizijska
hiša, BO Consulting d.o.o. Neubergerjeva
9, Ljubljana.
6. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2005.
Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslovanju in gospodarskem načrtu v
letu 2005.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 26. 8. 2005 pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 27 A, in so na dan zasedanja skupščine vpisani v centralni register pri KDD.
Pooblastila za zastopanje se ob prijavi predajo v hrambo upravi družbe.
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Ob-20238/05
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 47. člena Statuta delniške družbe sklicuje
7. skupščino
delniške družbe Pomin, družba
pooblaščenka d.d. Ljubljana,
ki bo v ponedeljek 29. 8. 2005 ob 8. uri
v prostorih družbe Letališka c. 27 A, Ljubljana.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z
dnevnim redom.
Predlog sklepa št. 1/1: skupščina družbe
ugotavlja, da je prisotnih ........% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni,
da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se seznani z dnevnim redom.
2. Izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa št. 2/1: za predsednika
skupščine se izvoli Jože Valenčič, za preštevalca glasov se imenujeta:
1. Kejžar Igor,
2. Grbić Katarina.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češarek.
3. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za Pomin, Pooblaščenka d.d.
Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 12. 7.
2005, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2004 in računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto
2004.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu
Predlog sklepa 4/1: na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2004 po stanju
na dan 31. 12. 2004 znaša 35,752.856,90
SIT.
Bilančni dobiček v višini 33,835.200 SIT
se nameni za izplačilo dividend, kar predstavlja 160 SIT bruto na delnico.
Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se
odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine, ostalim delničarjem
pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
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Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic na dan zasedanja skupščine,
najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa.
Preostali del bilančnega dobička v višini
1,917.656,90 SIT ostane nerazporejen.
5. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 5/1: skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2004 in jima podeljuje razrešnico.
6. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2005.
Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe
v letu 2005
7. Sprememba sedeža družbe
Predlog sklepa št. 7/1: spremeni se sedež družbe, ki je sedaj Ljubljana.
Poslovni naslov družbe je: Letališka cesta 27 A, 1000 Ljubljana.
8. Spremembe Statuta družbe:
Predlog sklepa št. 8/1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejmejo spremembe Statuta v predloženem besedilu, ki se nanašajo na spremembo sedeža družbe.
Predlog sklepa št. 8/2: izdela se čistopis statuta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji, ki imajo prinosniške delnice, se lahko
udeležijo skupščine ter uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da
pridobijo potrdilo o imetništvu na zadnji dan
roka za deponiranje delnic je po stanju 10.
dan pred skupščino. KDD delničarju izda
potrdilo o imetništvu delnic na prinosnika,
ki ga delničar dostavi najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine družbi in ga uporabi
za udeležbo na skupščini. Delničar, ki je
delnico zastavil, izvršuje glasovalno pravico
na podlagi potrdila o zastavi in v skladu z
88. členom Statuta družbe. Pooblastila za
zastopanje na skupščini morajo biti pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj
10 dni pred zasedanjem skupščine vpisani
v delniško knjigo ali družbi dokažejo imetništvo prinosniških delnic po stanju 10. dan
pred zasedanjem skupščine in najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Letališka c. 27A, Ljubljana, vsak delovni dan v
tednu med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v prostorih družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica na naslov družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 9. uri v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Pomin,
družba pooblaščenka d.d., Ljubljana
uprava
Vojko Reven, univ. dipl. inž.
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Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Primorje holding d.d., št. SV 353/01,
z dne 11. 9. 2001, uprava družbe sklicuje
3. sejo skupščine
delniške družbe Primorje holding, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 29. 8. 2005, ob
15. uri v Ajdovščini, Idrijska 1.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava družbe odpre skupščino ter obvesti skupščino o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se
– za predsednika skupščine izvoli predsednik nadzornega sveta Alojz Bolčina;
– za preštevalca glasov izvolita Andrej
Bandelj in Jožef Vrabec;
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
gospa Laura Čermelj.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta družbe Primorje Holding, d.d., o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004
in preveritvi predloga uporabe bilančnega dobička, skupaj s stališčem nadzornega sveta
do revizorjevega poročila za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega
poročila za leto 2004.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog uprave in nadzornega sveta, da se bilančni
dobiček v vrednosti 85,705.007,83 SIT v celoti
namenja uporabi v naslednjih poslovnih letih.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2004.
5. Razrešitev in izvolitev člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: z dnem sprejetja tega
sklepa na skupščini se razreši dosedanji
član nadzornega sveta Jožef Vrabec in se
imenuje Mitja Čotar za novega člana nadzornega z mandatom do 21. 9. 2007.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2005 imenuje Revizijski center d.o.o.,
družba za revizijo, Cesta 9. avgusta 78 A,
1410 Zagorje.
Udeležba na skupščini in glasovanje:
– pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so pravilno vpisani v delniški knjigi družbe
na dan skupščine, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki in, ki svojo udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine
pisno napovedo na sedežu družbe;
– letno poročilo družbe Primorje Holding
d.d. in konsolidirano Letno poročilo skupine
Primorje Holding, Poročilo nadzornega sveta ter druga gradiva za skupščino s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, vsak delavnik od 10. do 13.
ure od objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Primorje holding, d.d.
uprava družbe
Dušan Črnigoj, univ. dipl. inž. grad.

Št. 855
Ob-20240/05
Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške
družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo
netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi
uprava družbe delničarje na sejo
9. SKUPŠČINE
družbe TUS KO-SI, d.d.
ki bo 24. 8. 2005 s pričetkom ob 13. uri v
prostorih TUS KO-SI,d.d. Slovenj Gradec.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem besedilu:
Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Simon Jeglič.
Za preštevalki glasov se imenujeta Branka Jurjec in Silvija Brusnik.
Skupščina se seznani, da bo na skupščini prisotna notarka Sonja Kralj.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2004.
Nadzorni svet seznanja skupščino, da
je bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček, ki po stanju 31. 12.
2004 znaša 333,488.400,20 SIT, se uporabi:
a) 21,530.700 SIT (100 SIT bruto dividende na delnico) za izplačilo dividend, in
sicer:
– 3,520.788,12 SIT iz nerazdeljenega
dobička iz leta 1997,
– 6,790.673,47 SIT iz nerazdeljenega
dobička iz leta 1998 in
– 11,219.238,41 SIT iz nerazdeljenega
dobička iz leta 1999.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v roku 60 dni od sklepa skupščine.
Do izplačila dividend je upravičen delničar,
ki je na dan 29. 7. 2005 kot lastnik vpisan
v Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana.
b) Preostanek bilančnega dobička v višini 311,957.700,20 SIT (ki predstavlja preostanek dobička leta 1999 in dobičkov od
leta 2000 do 2004) ostane nerazporejen.
c) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2004 in podeljuje upravi družbe in članom
nadzornega sveta razrešnico za poslovno
leto 2004.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje nagrado članom nadzornega sveta v višini
1,200.000 SIT neto (predsedniku 40%, članoma vsakemu 30%) iz tekočega poslovanja.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se Otmar Sekavčnik kot predstavnik delničarjev za člana nadzornega sveta za obdobje 4 let.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev na seji dne 10. 6. 2005 za svojega
predstavnika v nadzornem svetu izvolil Danila Gabra.
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Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na seji skupščine pisno najavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
(upoštevane bodo pisne prijave, prispele na
sedež družbe do vključno 22. 8. 2005) in ki
so na dan 29. 7. 2005 vpisani v delniško
knjigo TUS KO-SI, d.d.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine,
in sicer v tajništvu na sedežu družbe, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 14. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
TUS KO-SI d.d.
uprava družbe
Andrej Uršnik

poročilom za leto 2004 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
družbe za leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sklep: na podlagi sprejetega letnega
poročila za leto 2004 se sprejme predlog
o uporabi čistega dobička poslovnega leta,
ki po stanju na dan 31. 12. 2004 znaša
53,510.000 SIT, in sicer tako, da ostane v
celoti nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sklep: skupščina v skladu z določilom
282.a člena Zakona o gospodarskih družbah
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 in jima za leto
2004 tudi podeljuje razrešnico.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo za skupščino
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih uprave v Šentjurju, Drofenikova 3, vsak
delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave skupščine od 9.
do 12. ure.
Lipa d.d. Šentjur
uprava družbe

Ob-20241/05
Na podlagi 41. člena statuta družbe Komunalno stanovanjskega podjetja Brežice
d.d. sklicujem
deveto sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice d.d.,
ki bo v torek, 30. avgusta 2005, ob 13. uri
v posebni sobi Restavracije Štefanič pri Blagovnici, Brežice, Bizeljska cesta 37.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
a) Za predsednico skupščine se izvoli
Vladka Kežman. Za preštevalce glasov se
izvolita Bernardka Böhm in Darko Ferlan.
b) Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej
Dokler.
2. Predložitev poslovnega poročila družbe za leto 2004, revizijskega poročila in poročila nadzornega sveta skupščini k letnemu
poročilu družbe (274. člen ZGD).
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s poročilom o
poslovanju družbe za leto 2004, s poročilom
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe KOP Brežice d.d. na dan 31. 12.
2004 236,441.231,87 SIT.
b) bilančni dobiček v višini 4,415.788,01
se razporedi v druge rezerve iz dobička;
c) preostanek bilančnega dobička v znesku 232,025.443,86 SIT ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2004.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
KOP Brežice d.d., predstavnikov delničarjev
ter informacija o članih nadzornega sveta, ki
jih voli svet delavcev.
Predlog sklepa uprave: skupščina izvoli
za mandatno dobo 4 let, s pričetkom mandata 4. 9. 2005, naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: Vesno
Smrekar, Mihaela Ogorevca, Staneta Tomšeta in Ivana Molana.

Skupščina se seznani z dvema članoma
nadzornega sveta, predstavnikoma delavcev, ki jih je izvolil svet delavcev.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko hišo za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje družba EPIS d.o.o., Podjetje za revizijo
in ekonomsko poslovno informacijsko svetovanje, Celje.
7. Dopolnitev statuta družbe KOP Brežice d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se dopolnitev 2. člena II.
Poglavja statuta družbe in čistopis statuta
družbe.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak
delavnik od 8. do 14. ure v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
vloženi v pisni obliki in obrazloženi v sedmih
dneh od dneva objave sklica skupščine v
tajništvu uprave družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi
KDD d.d., Ljubljana, na dan 16. 8. 2004, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki v tajništvu
uprave družbe pisno prijavijo svojo udeležbo
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci se prijavijo pred pričetkom
seje na mestu sklica seje skupščine, kjer s
podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo gradivo za glasovanje. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom (če niso osebno znani) in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
KOP Brežice d.d.
uprava družbe
Ob-20242/05
Na podlagi določil statuta delniške družbe Lipa d.d. Šentjur ter v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje
5. skupščino
delniške družbe Lipa d.d. Šentjur,
ki bo dne 23. 8. 2005 ob 9. uri v prostorih
družbe na Drofenikovi 3 v Šentjurju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za organe skupščine se
izvolijo:
a) predsednik odvetnik Tomaž Čad,
b) preštevalka glasov Zagajšek Slavica.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar iz
Šmarij pri Jelšah Pavel Rojs.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2004 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
družbe za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sklep: skupščina se seznani z letnim

Stran

Ob-20243/05
Na podlagi 7.5. člena statuta družbe Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring,
d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicujem
18. sejo skupščine družbe,
ki bo v sredo, 24. 8. 2005 ob 16. uri v
Lesnini, Parmova 53, Ljubljana, soba 528.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine pa
se izvolijo predlagani kandidati.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe in poročila revizije za leto 2004.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in poročila revizorja se sprejme predlagano letno poročilo družbe za leto 2004.
3. Odločanje o bilančnem dobičku
Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2004 je 134,678.661,75 SIT.
– del dobička iz leta 1999 v višini
10,000.000 SIT se razdeli za dividende, kar
znaša 20.000 SIT bruto na delnico. Dividende bodo izplačane delničarjem, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan skupščine v roku 60
dni po skupščini;
– preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejeni.
4. Podelitev razrešnice upravi
Predlog sklepa: skupščina potrdi delo
uprave in ji podeli razrešnico za delo v letu
2004.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 se imenuje revizijska
hiša in Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a.
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6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklicana za 24. 8. 2005 ob
16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 16.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu družbe po
objavi sklica do 24. 8. 2005 do 12. ure.
Če se bo seje udeležil pooblaščenec delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim
pooblastilom.
Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave
Janez Janež
Ob-20244/05
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, Cesta Marežganskega upora 2, Koper
in v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah, predsednik uprave sklicuje
9. redno skupščino družbe,
ki bo v sredo, 31. 8. 2005 ob 14. uri na
sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2, Koper.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvoli se predsednika skupščine¸ dva
preštevalca glasov in notarja po predlogu
uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina Cimos d.d. se je seznanila
z letnim poročilom o poslovanju za leto 2004
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila 2004.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička za poslovno
leto 2004 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep o razporeditvi bilančnega dobička družbe za leto 2004
v predlaganem besedilu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: upravi in nadzornemu svetu Cimos
d.d. skupščina za leto 2004 podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina delniške družbe imenuje za revizorja
za poslovno leto 2005 revizijsko družbo po
predlogu nadzornega sveta.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled v pravni službi družbe na sedežu družbe Cimos
d.d. v Kopru, Cesta Marežganskega upora
2, vsak delovni dan med 8. in 12. uro, od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
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sani v delniško knjigo na dan objave sklica
te skupščine in svojo udeležbo na skupščini
pisno prijavijo družbi najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo
za glasovanje.
Delničar, ki ni prijavil svoje udeležbe na
skupščini, se seje ne more udeležiti in na
njej glasovati. Delničarji so dolžni nasprotne predloge podati v pisni obliki. Nasprotnih
predlogov, ki niso dani v pisni obliki, se ne
šteje za nasprotne predloge.
Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 16.
uri istega dne, ko bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Cimos d.d.
predsednik uprave
Franc Krašovec
Ob-20245/05
Na podlagi statuta družbe FMR d.d., Arkova 43, Idrija, sklicuje uprava družbe
redno letno skupščino
družbe FMR d.d. Idrija,
ki bo v ponedeljek, 22. 8. 2005 ob 12. uri
v sejni sobi družbe Kolektor Group v Idriji,
Vojkova 10, III. nadstropje.
Predlagamo naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine, imenuje se notar po predlogu
sklicatelja, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2004 in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2004
in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za
leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
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 d.o.o. Ljubljana.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica skupščine 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 KDD
po stanju na dan 17. 8. 2005, in 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 d.d.
uprava
Ob-20246/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke statuta delniške družbe Kurivo Gorica d.d. sklicuje
uprava
11. skupščino
družbe Kurivo Gorica d.d.,
ki bo dne 24. 8. 2005 ob 9. uri na sedežu
družbe v Novi Gorici, Grčna 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, veriﬁkacijska komisija ter imenuje notarka v skladu s predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2005, se
imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.
3.a) Predstavitev letnega poročila uprave
o poslovanju Kuriva Gorica d.d. za poslovno
leto 2004 z mnenjem revizorja in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju Kuriva Gorica d.d.
za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja
in s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preverbi letnega poročila.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto 2004.
4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička na podlagi
predloga uprave in nadzornega sveta.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v na
sedežu družbe v Novi Gorici – Grčna 1, od
dneva objave sklica do začetka skupščine,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni pred
skupščino, to je do vključno 22. 8. 2005.
Pooblaščenci delničarjev morajo pri prijavi za udeležbo in glasovanje na skupščini predložiti tudi pooblastilo za udeležbo in
glasovanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic
(drugi sklic).
Kurivo Gorica d.d.
uprava družbe
direktor Egidij Črnigoj
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Ob-20247/05
Skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi 6.32 točke Statuta
družbe Hotel Ribno, turizem d.d., Bled, sklicuje direktorica družbe Hotel Ribno, turizem
d.d., Bled

Predlog sklepa uprave: izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednico skupščine: Mojca Zapušek,
– preštevalki glasov: Anica Vekuš in Tanja Lah,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. Predstavitev revidiranega letnega
poročila družbe za leto 2004 z mnenjem
revizorja ter poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu; sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2004 znaša 60,510.760 SIT, ostane nerazporejen.
2.2 Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2004.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2005 se imenuje revizorja Renoma, družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o. Tržaška c.
132, Ljubljana.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov, letnim poročilom za poslovno leto
2004, revizijskim mnenjem k letnemu poročilu, pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila z mnenjem revizorja in predlaganimi spremembami je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ingrad
Gramat, d.d., Celje, Medlog 7, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure od dneva objave do
vključno dneva zasedanja skupščine vsem
delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini so lahko prisotni vsi delničarji, medtem ko lahko glasujejo tisti delničarji, pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani kot zakoniti imetniki delnic v
centralni register pri Klirinško depotni družbi
Ljubljana. Glasovanje lahko poteka preko
pooblaščencev ali zastopnikov.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah
in Zakonom o prevzemih ter mora biti ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarji so dolžni, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo in glasovanje na skupščini
se delničarji izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg osebnega dokumenta
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedane-

12. redno skupščino
družbe Hotel Ribno, turizem d.d. Bled,
Izletniška 44,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2005, ob 14. uri v
prostorih Hotela Ribno, Izletniška 44, Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvolijo se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval povabljeni notar.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine Hotela Ribno, turizem
d.d. Bled.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev
razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s sprejetim letnim poročilom o poslovanju
družbe v letu 2004 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in jima podeljuje
razrešnico.
Gradivo k posameznim točkam s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno leto
2004 in poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu so delničarjem na vpogled v
upravi delniške družbe na Bledu, Izletniška
44, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
te objave.
Sklepi skupščine so veljavni, če so navzoči delničarji z glasovno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana na dan 12. 8.
2005, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, in
bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi
družbe na Bledu, Izletniška 44, najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine, torej do
vključno 22. 8. 2005 do 11. ure. Pooblaščenci morajo v istem roku oddati tudi pisna
pooblastila.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 25. 8. 2004 od 14.30 v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Uprava Hotela Ribno, turizem d.d. Bled
Sabina Rešek, direktorica
Ob-20248/05
Uprava družbe na podlagi 26. člena Statuta družbe sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe Stilles d.d., Inženiring
in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v torek 23. 8. 2005 ob 9. uri, na sedežu družbe, na Savski cesti 13, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev
notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ernestl, za preštevalca glasov pa se določita Alenka Tomažin
in Marko Vouk. Skupščini prisostvuje notar
Alojz Vidic.
2.a Predstavitev revidiranega letnega poročila uprave za leto 2004, pisnega poročila
nadzornega sveta ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta in sprejemom letnega poročila uprave družbe za
leto 2004 ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2004.
2.b Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2004 po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni dobiček za poslovno leto 2004, v višini
4,213.000 SIT, se razporedi v druge rezerve
iz dobička.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov Stilles d.d. za
leto 2005 se na predlog nadzornega sveta
imenuje revizijska hiša Abeceda, revizijska
družba d.o.o., Celje.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: izvolita se nova člana
nadzornega sveta, Kristina Rovšek in Viktor Richter, za mandatno obdobje do 27. 8.
2006.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov za skupščino, letno poročilo, revizorjevo
mnenje, poročilo nadzornega sveta, so na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, Savska cesta 13, Sevnica, v tajništvu
uprave, in sicer vsak delovni dan od 8. do
10. ure od dneva objave, do vključno dneva
zasedanja skupščine.
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
tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 19. 8. 2004.
Stilles, d.d., Inženiring
in notranja oprema
uprava
Aleksander Hatlak
Ob-20249/05
Uprava družbe Ingrad Gramat, d.d., Celje, na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 30. člena Statuta družbe
sklicuje
skupščino
družbe Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7,
Celje,
ki bo dne 29. 8. 2005 ob 13. uri na sedežu družbe v Celju, Medlog 7.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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ga začetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Sklepčnost skupščine
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru pri KDD-Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan zasedanja skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki
jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in deponirano na
sedežu družbe.
Ingrad Gramat, d.d.
uprava
Ob-20250/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16., 17., 18., 19., 20.,
21. in 22. člena statuta družbe Pomurska
založba d.d., Lendavska 1, 9000 Murska
Sobota, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Pomurska založba d.d. Murska
Sobota,
ki bo dne 23. avgusta 2005 ob 10. uri
na sedežu družbe na Lendavski ulici 1 v
Murski Soboti.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev navzočnosti.
Predsednik uprave odpre skupščino in
ugotovi navzočnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Gyergyek Janeza, za preštevalca glasov pa Mičev Cvetko in Rocner Katjo.
Seji prisostvuje pristojna notarka.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
in revizijskega poročila za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega
sveta družbe, ki se nanaša na preveritev
letnega poročila družbe za leto 2004 in revizijskega poročila za leto 2004.
4. a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
b) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2004.
Predlog sklepa k točki a):
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004
znaša 28,706.471,76 SIT.
Čisti dobiček poslovnega leta 2004 v
vrednosti 1,704.834,67 SIT naj se razporedi
na preneseni čisti dobiček preteklih let.
Predlog sklepa k točki b): na predlog
uprave in nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovanje iz
leta 2004.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2005 imenuje revizorska hiša Ernst&Young d.o.o. Ljubljana.
6. Volitve članov nadzornega sveta in
seznanitev s članom nadzornega sveta
predstavnika delavcev.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je članom
nadzornega sveta potekel mandat.
Za člana nadzornega sveta se na predlog nadzornega sveta ponovno izvolita Anton Dolinšek in Tomo Garantini. Novi man-
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dat začne teči z dnem sprejema sklepa na
skupščini.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno
prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pooblastilom, ki mora biti v pismeni obliki in ga
je potrebno predložiti v hrambo na sedežu
družbe 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu pri Anici Tratnjek vsak delovni dan od
7. do 15. ure.
Predlogi delničarjev
Udeleženci skupščine lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od datuma objave sklica
skupščine.
Pomurska založba d.d.
uprava družbe
Ob-20251/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6. poglavja Statuta
družbe NTU upravljanje z naložbami d.d.
sklicujem
12. skupščino
družbe NTU upravljanje z naložbami
d.d., Svetozarevska ulica 10, 2000
Maribor,
ki bo dne 26. 8. 2005 ob 12. uri, v hotelu
Piramida, Ulica Heroja Šlandra 10 v Mariboru z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predloga sklepov uprave in nadzornega
sveta:
1. Izvolijo se delovni organi skupščine,
in sicer:
– predsednik skupščine: Gregor Drnovšek,
– preštevalki glasov: Karin Elgec in
Jožica Branilovič.
2. Seji prisostvuje vabljeni notar Friderik Bukovič.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom 2004 in Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila 2004, sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2004 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 ter
Poročilom nadzornega sveta družbe NTU
d.d. skupščini družbe o preveritvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2004.
2. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2004 v višini 140,454.373,27 SIT se uporabi na naslednji način:
– 134,170.696 SIT bruto za izplačilo
dividend, oziroma 907 SIT bruto na delnico,
– 6,283.677,27 SIT za nagrado upravi
in nadzornemu svetu.
Dividende se izplačajo delničarjem,
ki bodo vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško
depotni družbi, d.d. na dan 30. 8. 2005. Iz-

plačilo dividend se izvede v mesecu decembru 2005.
3. Skupščina podeli upravi in članom
nadzornega sveta razrešnico za poslovno
leto 2004.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
in plačilo za opravljanje funkcije.
Dne 24. 11. 2005 poteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta, Boštjanu
Drevenšku, Jožetu Kozjaku in Petru Zoriču.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za člane nadzornega sveta družbe NTU d.d. za mandatno obdobje 4 let, od dne 25. 11. 2005,
imenujejo Boštjan Drevenšek, Jože Kozjak
in Peter Zorič.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Člana nadzornega sveta za opravljanje
funkcije prejmeta plačilo v višini 6.000 EUR
bruto letno v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan izplačila. Predsednik
nadzornega sveta za opravljanje funkcije
prejme plačilo v višini 9.000 EUR bruto letno
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS na dan izplačila. Člana in predsednik
nadzornega sveta prejemajo plačilo v mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni,
dokler opravljajo funkcijo.
Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino
letnega zneska navedenega v prejšnjem odstavku tega sklepa. Do plačila za opravljanje
funkcije so upravičeni predsednik in člana
nadzornega sveta od 25. 11. 2005 dalje. Poleg plačila za opravljanje funkcije predsednik in člana nadzornega sveta za udeležbo
na seji prejmejo sejnino v skladu z določbami 5.10. točke statuta družbe in v skladu s
sklepom skupščine z dne 25. 11. 1997.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim Letnim poročilom 2004
in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila 2004, je delničarjem na
vpogled na poslovnem naslovu družbe NTU
d.d., Svetozarevska ulica 10, Maribor, vsak
delavnik od objave sklica skupščine, med
12. in 14. uro.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovanja imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci se ob prihodu na skupščino
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo še veljavno pisno pooblastilo ter izpisek iz sodnega registra za pravno
osebo, katere zakoniti zastopnik mu je pooblastilo podelil, zakoniti zastopniki pravnih
oseb pa izpisek iz sodnega registra pravne
osebe, katere zakoniti zastopnik so.
Uprava družbe NTU d.d.
direktorica mag. Dita Kastelic
Ob-20252/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in določil Statuta družbe
Grad Prestranek d.d., Na gradu 9, 6258 Prestranek, direktorica družbe, sklicujem
skupščino
družbe Grad Prestranek, turizem,
kmetijstvo in storitve, d.d.,
ki bo potekala dne 31. 8. 2005 ob 9. uri
na sedežu družbe v Prestranku, Na gradu 9,
z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine št. 1: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine št. 2: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2004 in s
poročilom nadzornega sveta družbe.
3. Uporaba čistega dobička poslovnega
leta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine št. 3: čisti dobiček družbe
iz poslovnega leta 2004 v višini 16,133.000
SIT se uporabi za pokrivanje izgube iz predhodnih poslovnih let.
Skupščina družbe podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2004.
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 glasovanje delničarjev na skupščini je predhodna prijava
udeležbe. Delničarji morajo prijaviti svojo
nameravano udeležbo na skupščini družbe
vsaj tri dni pred skupščino, pisno, na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Prestranku, Na
gradu 9, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo na naslov: Grad Prestranek d.d., Na gradu 9, Prestranek, do
začetka skupščine.
Grad Prestranek d.d.
Gisela Ross Pantelič, direktorica

2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2004, sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička in sprejem sklepa o
razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ostane bilančni dobiček
nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za delo v letu 2004.
3. Umik iz organiziranega trga Ljubljanske borze.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se umaknejo delnice izdajatelja DANA d.d., Glavna cesta 34, 8233
Mirna z oznako DMRG iz organiziranega
trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev
d.d. Ljubljana.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005 skupščina imenuje
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku in sicer na podlagi glasovnice
oziroma glasovalne kartice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe, to je na dan 22. 8. 2005 in so vpisani v centralnem registru pri KDD, po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v računovodstvu, na sedežu družbe
na Mirni, Glavna cesta 34, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
DANA d.d.
uprava družbe

Ob-20253/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Trimo Investment,
d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje,
sklicuje uprava
četrto skupščino
delniške družbe Trimo Investment, d.d.,
ki bo v sredo, 24. 8. 2005 ob 13. uri na
sedežu ﬁrme Trimo Investment, d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:
– predsednik skupščine: Anton Janc,
– preštevalki glasov: Tratar Marija in Kukenberger Mija.
2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2004 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1) Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2003 znaša 17,176.000 SIT.
Bilančni dobiček v višini 17,176.000 SIT
ostane skladno z določili statuta družbe nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se
prenese v naslednje leto.

2) Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2004.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah skupščina podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10% lastnih delnic za sklad
lastnih delnic. Cena delnice ne sme biti višja
kot 50% nad knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem poslovnem
poročilu.
V primeru prodaje po 240. členu ZGD se
določi najnižja prodajna cena delnice v višini
povprečne nabavne cene.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: zaradi
odstopa člana nadzornega sveta Andreja
Novaka, nadzorni svet predlaga v izvolitev
novega člana nadzornega sveta z mandatom do 16. 7. 2007: Branko Lipovec.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2004 se
imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k
posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh od objave.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo najkasneje tri dni pred skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež vsaj dva
delovna dneva pred skupščino, to je najkasneje do 22. 8. 2005.
Prijavljeni udeleženci na skupščini so
se vsaj pol ure pred začetkom skupščine
dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.
Celotno gradivo za skupščino in predlog
članov nadzornega sveta je delničarjem na
vpogled v pravni pisarni na sedežu družbe
Trimo Investment d.d., Prijateljeva cesta 12,
8210 Trebnje, vsak delovni dan med 13. in
15. uro.
Trimo Investment d.d., Trebnje
uprava
Ob-20254/05
Na podlagi 16. člena Statuta delniške
družbe DANA, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, d.d. Glavna cesta 34, Mirna,
vabi uprava družbe delničarje na
8. sejo skupščine
družbe DANA d.d., Glavna cesta 34,
Mirna,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2005 ob 13. uri na
sedežu družbe, Glavna cesta 34, Mirna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Marjano Urbič, za preštevalki
glasov pa Katjo Kralj in Eriko Barbo.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Tonček Bevc.
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Ob-20255/05
Na podlagi 38. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici uprava
družbe sklicuje
9. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d., Šempeter pri
Gorici, Polje 15,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2005 ob 12. uri
na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Polje 15.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 9. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine je imenovan Robert Žerjal, za preštevalki
glasov sta imenovani Nataša Podlipnik in
Nadja Kavčič, za notarska opravila se potrdi
izbrano notarko Evo Lučovnik.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2004 in poročila nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004 in poročilom nadzornega
sveta.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček
družbe za poslovno leto 2004 znaša
1.427,944.595,68 SIT in je sestavljen iz
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prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini
949,088.399,89 SIT, in sicer:
– 84,397.579,53 SIT iz leta 1998,
– 265,414.239,90 SIT iz leta 2000,
– 252,712.264,54 SIT iz leta 2002,
– 346,564.315,92 SIT iz leta 2003
in čistega dobička leta 2004 v višini
478,856.195,79 SIT.
3.2. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
1.427,944.595,68 SIT se uporabi kot sledi:
– del bilančnega dobička iz nerazporejenega dobička iz leta 1998 višini 83,632.276
SIT za izplačilo dividend delničarjem, in sicer bruto 52 SIT na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi
na dan zasedanja skupščine;
– preostali del bilančnega dobička v višini 1.344,312.319,68 SIT pa se kot preneseni
dobiček prenese v odločanje v naslednje
poslovno leto.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
sprejetju sklepa na skupščini.
3.3. Skupščina družbe podeljuje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za delo v
letu 2004.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se 55. člen
statuta družbe tako, da odslej glasi:
Družba zagotavlja enakomerno obveščenost delničarjev in zainteresirane javnosti
z objavami preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d.d. v skladu z
njenimi pravili in navodili.
Družba zagotavlja objave tudi v Uradnem listu RS kadar zakon ali drugi predpis
to zahteva.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
dne 18. 12. 2005 poteče mandat članom
nadzornega sveta: mag. Marijanu Groffu,
mag. Mirku Kaluži, Dušanu Šešoku in Vladimirju Uršiču.
Skupščina za člane nadzornega sveta,
ki so predstavniki delničarjev, izvoli: mag.
Marijana Groffa, Dušana Šešoka, dr. Jožeta
Koprivnikarja in mag. Igorja Hustiča.
Pričetek mandata novoizvoljenega nadzornega sveta je 19. 12. 2005.
6. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana za
revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za
poslovno leto 2005.
Predlagatelj sklepov pod 5. in 6. točko dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih
sklepov pa nadzorni svet in uprava skupaj.
Gradivo in predlogi sklepov po navedenem dnevnem redu so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delavnik med 9. in 12. uro v službi za splošne zadeve.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
se hrani na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini imajo le delničarji, vpisani
v knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo v skladu s 40. členom
statuta družbe prijavili udeležbo na skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva
vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.
Morebitne nasprotne predloge z razumno obrazložitvijo delničarji sporočijo upra-
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vi družbe s priporočeno pošiljko v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
Iskra Avtoelektrika, d.d.
Aleš Nemec
predsednik uprave
Ob-20257/05
Uprava družbe Iskra-Releji tovarna relejev Makole d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole, v skladu z določili ZGD sklicuje
6. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Releji d.d.,
ki bo 26. avgusta 2005 ob 14. uri v prostorih družbe, Štatenberg 88, 2321 Makole.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja.
Predsednik uprave – direktor otvori skupščino.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po predlogu direktorja
in nadzornega sveta se izvolijo v organe
skupščine: za predsednika skupščine Milan
Skledar in za preštevalca glasov Jože Strižič
in Jenez Erker. Na seji je prisotna notarka
Jožica Škrk.
3. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2004.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2004.
4. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi (direktorju) in članom nadzornega sveta družbe Iskra-Releji d.d. za
poslovno leto 2004 v skladu z 282.a členom
ZGD.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2004 imenuje revizijsko hišo Iteo
– Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne
storitve, d.o.o., Kotnikova 28, 1001 Ljubljana, PE Osojnikova 3, Ptuj.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo,
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe Štatenberg 88, 2321 Makole.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: delničarji naj morebitne predloge k posamičnim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni, pisno sporočijo
direktorju v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, Štatenberg 88, 2321 Makole, v tajništvu, vsak delovni dan od 8. 8. 2005 med
8. in 12. uro do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Iskra-Releji, d.d. Makole
direktor družbe
Ob-20403/05
Na podlagi 35. člena statuta družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva, d.d., Aškerčeva ulica 7, Brežice,
sklicujem

11. sejo skupščine
družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in
prodaja pohištva, d.d., Aškerčeva ulica
7, Brežice,
ki bo v sredo, 24. 8. 2005 ob 8. uri na
sedežu družbe v Brežicah.
Dnevni red:
1. Otvoritev 11. seje skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsedujočo skupščine se imenuje Ada Gole-Grandovec, za preštevalca
glasov pa Janez Piškur in Snežna Bukovec.
1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za leto 2004 in odločitvijo uprave o
načinu pokrivanja izgube iz leta 2004.
2.1. Uprava je skupščini predložila Letno
poročilo družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta
delniške družbe, s katerim le-ta sprejema
Letno poročilo družbe za leto 2004 in daje
pozitivno stališče k revizijskemu poročilu.
2.2. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja leta 2004 je bil negativen in je znašal
58.251 tisoč SIT, kar je vplivalo na znižanje
kapitala. Po sklepu uprave in v skladu s 60.
členom ZGD, je bil pokrit v breme drugih rezerv iz dobička v višini 58.251 tisoč SIT.
3. Uprava in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
Pohištvo Brežice d.d.
Nadzorni svet po predlogu delničarjev
predlaga sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Zaradi prenehanja mandata dosedanjim članom nadzornega sveta z dne
5. 10. 2005, se za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev izvolijo: Cirila
Surina-Zajc, Ada Gole-Grandovec, Metka
Kastrevc.
4.2. Skupščina družbe se seznani, da je
v nadzorni svet kot predstavnik zaposlenih
imenovan Slavko Bibič.
Mandat članov nadzornega sveta je štiri
leta in prične teči z dnem poteka mandata dosedanjemu nadzornemu svetu, to je
5. 10. 2005.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2005 se imenuje revizijska
hiša Dinamic, d.o.o.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko, dostavijo družbi najkasneje 3 dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni prevzamejo gradivo in glasovnice.
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem in sicer
vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu
družbe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnev-
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nega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Pohištvo Brežice d.d.
uprava
Št. 116/05
Ob-20404/05
Na podlagi 20. člena Statuta Term Dobrna d.d. ter v skladu z določili 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe
10. redno skupščino
delniške družbe Terme Dobrna,
termalno zdravilišče d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 29. 8. 2005, ob
12. uri v sejni sobi VIVA v hotelu VITA, Dobrna 46, 3204 Dobrna, z naslednjim dnevnim
redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se imenuje Blanka Mitič, za preštevalca glasov se imenujeta Barbara Smrečnik
Špegelj in Irena Žagavec.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Anton
Rojec.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna d.d. in predloga za uporabo bilančnega
dobička.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina Terme Dobrna d.d. sprejme poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega
poročila Terme Dobrna d.d. za poslovno leto
2004 in predloga za uporabo bilančnega
dobička.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2004.
Predlog uprave in nadzornega sveta: na
predlog uprave in nadzornega sveta družbe
(282/4 člen ZGD in 14. člen Statuta družbe)
ostane bilančni dobiček za poslovno leto
2004, na dan 1. 1. 2005, v skupni višini
73.122 tisoč SIT nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
na predlog uprave in nadzornega sveta se
upravi – direktorju družbe in članom nadzornega sveta podeli razrešnica za poslovno
leto 2004.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje
poslovanja Terme Dobrna d.d. za poslovno
leto 2005.
Predlog uprave in nadzornega sveta: na
predlog uprave in nadzornega sveta skupščina Terme Dobrna d.d. imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Terme Dobrna
d.d. za poslovno leto 2005 revizijsko družbo
Auditor d.o.o. iz Ptuja.
Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo samo tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli glasovnice.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina bo zaradi administrativnih opravil odprt
30 minut pred začetkom zasedanja.

Popolno gradivo v zvezi s predlaganim
dnevnim redom skupščine je delničarjem
na voljo in na vpogled v tajništvu uprave
družbe na sedežu Dobrna 50, Dobrna vsak
delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje 30 minut kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d.
uprava – direktor
Janez Mlakar
Ob-20411/05
Na podlagi 22. člena Statuta delniške
družbe Kompas MTS d.d. sklicujem
18. skupščino delničarjev Kompas
MTS d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2005, ob 12. uri v sejni
sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 4/IV, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Draga Trbanca, v komisijo
za izvedbo glasovanja in volitev se izvoli
Darinko Borštnik, Elo Rozina in Bernardo
Svetec. Skupščini bo prisostvovala notarka
Nada Kumar.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2004 in s poročilom pooblaščenega revizorja ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta, ki ga je v skladu z 274.a
členom ZGD predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno
poročilo za leto 2004.
b) Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta Kompas MTS d.d. v poslovnem letu 2004 ter se upravi in članom nadzornega sveta na podlagi 282.a člena ZGD
podeli razrešnica.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
Kompas MTS d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Kompas MTS
d.d. v predloženem besedilu in čistopis Statuta družbe.
5. Seznanitev skupščine z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta mag. Sama
Javornika, Gorana Križnarja, Kazimirja Pregla in mag. Tadeja Tufka ter s spremembami
predstavnikov sveta delavcev v nadzornem
svetu
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z odstopnimi
izjavami članov nadzornega sveta mag.
Sama Javornika, Gorana Križnarja, Kazimirja Pregla in mag. Tadeja Tufka na podlagi katerih jim preneha članstvo v nadzornem svetu družbe z dnem zasedanja 18.
skupščine Kompas MTS d.d., to je z dnem
31. 8. 2005.
b) Skupščina se seznani, da je svet delavcev Kompas MTS d.d. za člana nadzornega sveta, kot predstavnika delavcev, v
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nadzorni svet izvolil Gorazda Tuša, predsednika sveta delavcev in Valterja Caha,
člana sveta delavcev.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
Kompas MTS d.d.
Predlog sklepa: v nadzorni svet Kompas MTS d.d. skupščina delničarjev Kompas
MTS d.d. imenuje za čas do konca mandata
NS, to je do 9. 11. 2007, nadomestna člana:
Trbanc Draga in Skubic – Leben Mileno.
Izvoljena člana nadzornega sveta nastopita mandat z dnem 1. 9. 2005.
7. Določitev višine sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se za udeležbo na seji nadzornega sveta določi sejnina v višini 30.000 SIT neto,
predsedniku nadzornega sveta pa se določi
sejnina v višini 40.000 SIT neto.
8. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepov:
1. Skupščina družbe Kompas MTS d.d.,
na podlagi osme alinee 240. člena ZGD, pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem
preudarku in v dobrobit družbe, v roku 18
mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala družbe. Najvišja nakupna cena delnic ne sme presegati 1.100 SIT, najnižja nakupna cena pa ne sme biti manj kot 50 SIT
na delnico. Uprava ne sme pridobivati delnic
izključno z namenom trgovanja.
2. Skupščina družbe Kompas MTS d.d.
pooblašča upravo družbe, da lahko lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
3. Pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic
se v celoti izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo letnega poročila za leto 2005 se imenuje revizijska
družba Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
8000 Novo mesto.
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta
družbe s prečiščenim besedilom predloga
Statuta, letno poročilo družbe za leto 2004,
poročilo pooblaščenega revizorja in poročilo
nadzornega sveta skupščini o preveritvi in
potrditvi letnega poročila Kompas MTS d.d.
za leto 2004 ter vse drugo gradivo k posameznim točkam dnevnega reda s predlogi
sklepov, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe v Ljubljani, Pražakova
4/III, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od
objave tega sklica dalje.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in obrazloženi ter vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v
tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani,
Pražakova 4/III. Uprava in nadzorni svet bosta o nasprotnih predlogih zavzela stališče
v 12 dneh po sklicu skupščine in delničarje
obvestila z objavo v Uradnem listu RS in
na elektronski način preko sistema SEOnet
Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
pri Klirinško depotni družbi na dan 26. 8.
2005 in njihovi pooblaščenci ter bodo svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavili v tajništvu uprave družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III, najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine, torej vključno do 28. 8. 2005 do
12. ure. Pooblaščenci morajo v istem roku
oddati tudi pisna pooblastila.

Stran

5498 /

Št.

69 / 22. 7. 2005

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov
je predvideno glasovanje z glasovnicami.
Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom
zasedanja, zato delničarje in njihove pooblaščence prosimo, da pri prijavni službi
skupščine, ki se bo nahajala pred vhodom
v dvorano, pravočasno evidentirajo svoj prihod zaradi udeležbe na skupščini in prevzamejo glasovnice.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Kompas mejni turistični servis d.d.
direktor
Aleksander Jereb
Št. 61/05
Ob-20412/05
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu s statutom družbe
Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska 8, uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine,
ki bo v petek, 26. 8. 2005, ob 11. uri v
sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska 8.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli:
Leon Majerič,
– za preštevalki glasov se izvolita: Ana
Rob in Marija Kontrec.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Elektromateriala Lendava d.d. ter
konsolidiranega poročila skupine Elektromaterial skupaj z revizorskim poročilom o
poslovanju družbe v letu 2004.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega
sveta z dne 30. 6. 2005 o preveritvi letnega
poročila o poslovanju Elektromateriala d.d.
ter konsolidiranega poročila skupine Elektromaterial za leto 2004 skupaj z revizijskim
poročilom.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2004 in o razrešnici upravi
in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
a) Na predlog uprave družbe in ob potrditvi predloga uprave s strani nadzornega
sveta, ostane bilančni dobiček za poslovno
leto 2004 v višini 152,584.544,30 SIT nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje revizorja delniške družbe
za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe Elektromaterial Lendava d.d.
se za leto 2004 imenuje družba Audit & Co,
Družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Murska Sobota, Lendavska 18.
5. Sprejem sklepa o pripojitvi in soglasju
k pogodbi o pripojitvi.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina daje soglasje, da se družba Elektro invest d.o.o. iz Murske Sobote,
Staneta Rozmana 16 pripoji k družbi Elektromaterial, Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava d.d., Ko-
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lodvorska 8, Lendava d.d. Obračunski dan
pripojitve je 31. 12. 2004.
b) Skupščina družbe Elektromaterial
Lendava d.d. daje soglasje k pogodbi o pripojitvi družbe Elektro invest d.o.o. Murska
Sobota, Staneta Rozmana 16 k družbi Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska ulica
8, 9220 Lendava.
Ta sklep začne veljati, ko k pogodbi o pripojitvi v predlaganem besedilu dasta soglasji
skupščini obeh družb, udeleženi pri pripojitvi.
Pogodba o pripojitvi družbe Elektro invest
d.o.o. Murska Sobota, Staneta Rozmana 16,
k Elektromaterialu Lendava d.d., Kolodvorska 8, Lendava je priloga k temu sklepu.
c) Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se v skladu z določili
pripojitvene pogodbe ter 521. člena Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi 75/7
člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralno klirinško
depotna družba d.d. Ljubljana.
Letno poročilo o poslovanju skupaj z revizijskim poročilom in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega
letnega poročila sta delničarjem na vpogled
vsak delovni dan od 7. do 15. ure v tajništvu
družbe Elektromaterial Lendava d.d. na Kolodvorski 8, Lendava.
Preostalo gradivo za skupščino skupaj
s pripojitveno pogodbo je delničarjem na
vpogled vsak delovni dan od 7. do 15. ure
prav tako v tajništvu družbe na Kolodvorski
8, Lendava.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi sklica v tajništvu uprave na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanje na
skupščini imajo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, ki
jo vodi KDD. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
vsi delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu družbe na Kolodvorski 8 v Lendavi pisno prijavijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri pred zasedanjem skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna
soba bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine.
Elektromaterial Lendava d.d.
direktor
Branko Fijok, univ. dipl. ing. str.
Št. 01-20050891
Ob-20414/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
SGP Zasavje Trbovlje, d.d. uprava sklicuje
9. skupščino družbe,
ki bo v petek, dne 26. 8. 2005, ob 12. uri
v sejni sobi na sedežu družbe, Savinjska
cesta 15, Trbovlje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednico skupščine imenuje Simona
Vrbnjak, za preštevalko glasov pa Vilma Strniša. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2004.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za delo v poslovnem letu 2004.
Predlog sklepa A:
Višina bilančnega dobička družbe SGP
Zasavje Trbovlje d.d. na dan 31. 12. 2004
znaša 63,555.191,34 SIT.
Čisti dobiček iz leta 2004 v višini
29,394.810,11 SIT razporedi za:
– dividende v višini 28,588.730 SIT, kar
znaša 190 SIT bruto dividende na delnico;
dividende se izplačajo do 20. 12. 2005 delničarjem, ki so na dan začetka zasedanja
skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi pri KDD;
– ostanek čistega dobička iz leta 2004
v višini 806.080,11 SIT se vključno z delom čistega dobička iz leta 2002 v višini
4,938.823,73 SIT razporedi za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu. Nagrade
se izplačajo v 30 dneh po seji skupščine.
Ostanek bilančnega dobička v znesku
29,221.557,50 SIT na predlog uprave in
nadzornega sveta ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi skupščina odločala v
naslednjih letih.
Predlog sklepa B: skupščina delničarjev
članu uprave in članom nadzornega sveta
družbe podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2005 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev in seznanitev
s člani nadzornega sveta, predstavniki zaposlenih.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razreši dosedanji nadzorni svet z
dnem 14. 10. 2005, ko mu poteče mandat,
in se z istim dnem izvoli nadzorni svet v naslednji sestavi:
1. Zdravko Stradar,
2. Zvonko Viharev,
3. Branko Lapornik,
4. Zvonko Hren;
za mandatno obdobje 4 let.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil naslednja člana nadzornega sveta s strani predstavnikov zaposlenih:
1. Igor Sirše,
2. Pavle Pražnikar;
za mandatno obdobje 4 let.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe SGP
Zasavje Trbovlje, d.d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 240. člena ZGD pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun
družbe kupi lastne delnice, katerih skupni
nominalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa mora
biti prodajna oziroma obračunska cena delnice enaka oziroma višja od nabavne cene
lastnih delnic.
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Lastne delnice sme družba pridobiti za
vse namene iz prvega odstavka 240. člena
ZGD, poleg tega pa tudi za izpeljavo programa delniških opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave, nadzornega sveta
in vodstvenih delavcev v delnicah družbe ter
za nagrajevanje zaposlenih.
Delničarji imajo pri pridobivanju delnic na
podlagi tega pooblastila prednostno pravico
ter morajo biti ob enakih pogojih enako obravnavani. Prednostna pravica delničarjev
pri odsvojitvi lastnih delnic se izključi.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo
vodi KDD, in ki svojo udeležbo na skupščini
pisno prijavijo na sedežu uprave družbe najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je
vključno do 23. 8. 2004.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu direktorja vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
SGP Zasavje Trbovlje, d.d.
uprava

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za
leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
3.1. Bilančni dobiček družbe Casino
Ljubljana d.d., v skupnem znesku 4,799.935
SIT se v celoti uporabi za oblikovanje zakonskih rezerv v skladu z Zakonom o igrah
na srečo.
3.2. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri
njuno delo v poslovnem letu 2004.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revizorja družbe za leto 2005
imenuje revizijsko družbo UHY Constantia
d.o.o., Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana.
Mesec dni pred zasedanjem skupščine
je na sedežu družbe v tajništvu uprave, Parmova ulica 41, Ljubljana, vsem delničarjem
omogočen vpogled v predloge sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo za poslovno leto 2004, poročilo
nadzornega sveta in poročilo revizorja.
Seje skupščine družbe se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci delničarjev. Zakoniti zastopniki se izkažejo z dokazilom o
zakonitem zastopanju delničarjev, vpisanem
v pristojni register, pooblaščenci pa s pisnim
pooblastilom. Udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.
Casino Ljubljana d.d.
Aleš Peklenik, univ. dipl. ekon.
predsednik uprave

Ob-20415/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 18. člena statuta delniške družbe uprava sklicuje
12. sejo skupščine
delničarjev družbe Begrad d.d.
gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo
mesto, Kočevarjeva 4,
ki bo v četrtek dne od 25. 8. 2005, ob 13.
uri v mali dvorani Kulturnega centra Janeza
Trdine v Novem mestu, Novi trg 5 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje:
Marija Pečjak Požek.
Za preštevalce glasov se imenujeta: Grabrijan Sandi in Marko Drakulič.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Janez Ferlež.
2. Seznanitev z letnim poročilom Begrad
d.d. za poslovno leto 2004, revizorjevim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta o
rezultatu preveritve letnega poročila in predlogom za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
2a) Skupščina se seznani z letnim poročilom Begrad d.d. za poslovno leto 2004
in poročilom nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila in predlogom za
uporabo bilančnega dobička.
2b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v
poslovnem letu 2004.
2c) Skupščina sprejme sklep, da bilančni dobiček, ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2004, izkazan v znesku

53,135.336,98 SIT, ostane nerazporejen in
se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe Begrad d.d. Novo mesto.
Uprava daje predlog sklepa: spremeni in
dopolni se statut družbe Begrad d.d. Novo
mesto tako, da se v 2. členu statuta »Dejavnost družbe« doda:
– 90.021 – zbiranje in odvoz odpadkov
– 90.022 – dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanje trdnih odpadkov.
Izdela se čistopis statuta družbe skladno
s tem sklepom.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2005
se imenuje revizijska družba Abeceda d.o.o.
iz Ljubljane.
5. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2005.
Predlog sklepa: se vzame na znanje.
Gradivo za skupščino vključno z revidiranim letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu
uprave na sedežu družbe Begrad d.d. na
Kočevarjevi 4, vsak delovni dan od 10. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno datuma zasedanja skupščine.
Delničarji lahko v sedmih dneh od objave
sklica skupščine, pisno podajo utemeljen
nasprotni predlog k posameznim točkam
dnevnega reda. Glasovanje na skupščini
bo javno.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovanja imajo tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo vpisani v
delniško knjigo pri KDD na dan 22. 8. 2005,
in bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
naslov družbe ter deponirali pooblastila na
sedežu družbe Begrad d.d. Novo mesto.
Zaradi sestave seznama udeležencev,
pozivamo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred zasedanjem v dvorani. Zastopnik delničarja
se mora pred sejo izkazati s pisnim pooblastilom.
Uprava Begrad d.d. Novo mesto
direktor Franc Panjan
Ob-20421/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 22. členom
Statuta družbe Casino Ljubljana d.d., uprava družbe sklicuje
7. redno sejo skupščine
Casino Ljubljana d.d.,
ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2005, ob 12.
uri, v sejni sobi družbe, pritličje, v Ljubljani, Dunajska 154 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Franc Kosi, za preštevalko
glasov pa Saša Janeš. Za notarja se povabi
Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004, revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2004, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila.
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Ob-20422/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena statuta delniške družbe TDR-Metalurgija d.d., Ruše,
uprava družbe sklicuje
9. zasedanje skupščine
družbe TDR-Metalurgija d.d.,
ki bo v sredo, dne 24. 8. 2005 ob 12.
uri na sedežu družbe v Rušah, Tovarniška
cesta 51.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe skupščina izvoli predlagane kandidate za
predsedujočega skupščine, dva preštevalca
glasov in notarja, ugotovi sklepčnost ter potrdi predlagani dnevni red.
3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
TDR-Metalurgija d.d. in Skupine TDR-Metalurgija za leto 2004, seznanitev z obema
revizorjevima poročiloma, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe TDR-Metalurgija d.d.
in Skupine TDR-Metalurgija za leto 2004
in poročilom nadzornega sveta skupščini o
pregledu poročila o razmerjih z obvladujočo
družbo za leto 2004.
Predlog sklepov:
a) Skupščina se je seznanila z Letnim
poročilom družbe TDR-Metalurgija d.d. in
Skupine TDR-Metalurgija za leto 2004 ter
revizorjevima poročiloma o poslovanju družbe TDR-Metalurgija d.d. in Skupine TDRMetalurgija za leto 2004.
b) Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
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Letnega poročila družbe TDR-Metalurgija d.d. in Skupine TDR-Metalurgija za leto
2004 ter pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do obeh revizorjevih poročil za leto
2004.
c) Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe o pregledu
poročila o razmerjih z obvladujočo družbo
za leto 2004.
4. Odločanje o podelitvi razrešnice
upravi.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu družbe TDRMetalurgija d.d. razrešnico za poslovno leto
2004.
5. Odločanje o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe po poenostavljenem postopku.
Predlog sklepov:
a) Zaradi kritja prenesene izgube ugotovljene na dan 31. 12. 2004 se osnovni kapital
družbe v višini 4.451,798.000 SIT zmanjša po
poenostavljenem postopku za 2.225,974.000
SIT in tako znaša, po zmanjšanju osnovnega
kapitala, 2.225,824.000 SIT.
b) Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede tako, da se dve obstoječi delnici z
nominalno vrednostjo po 1.000 SIT združita
in oblikujeta eno novo delnico nominalne
vrednosti 1.000 SIT. Na osnovi združitve
4,451.648 delnic družba izda 2,225.824 navadnih delnic na ime po nominalni vrednosti
1.000 SIT vsaka.
c) 150 delnic, ki zaradi zaokroževanja
in združevanja niso združene in razdeljene med delničarje se razveljavi in družba v
višini 150.000 SIT vzpostavi obveznost do
delničarjev.
d) Zmanjšanje osnovnega kapitala v višini 2.225,974.000 SIT se uporabi:
– za pokrivanje prenesene izgube, kot
je razvidna iz bilance stanja na dan 31. 12.
2004 v višini 833,449.030 SIT;
– za oblikovanje kapitalskih rezerv v višini 1.392,374.970 SIT;
– za razliko, v višini 150.000 SIT, ki je
posledica zaokroževanja in združevanja delnic, se vzpostavi obveznost do delničarjev.
e) Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da uskladi besedilo statuta s končno višino osnovnega kapitala in določi prečiščeno besedilo statuta s sklepi, sprejetimi
na tej skupščini.
f) Skupščina pooblašča predsednika
nadzornega sveta za podpis prečiščenega
besedila statuta družbe.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine delniške družbe TDR-Metalurgija d.d. se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščeni zastopniki. Udeležbo na
skupščini je potrebno najaviti v pisni obliki
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci naj
se zaradi primernega organiziranja poteka
skupščine javijo v tajništvu družbe najmanj
eno uro pred pričetkom zasedanja skupščine. Udeleženci skupščine se podpišejo na
seznam udeležencev oziroma oddajo pooblastila.
Če na prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 13. uri. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo s predlogi sklepov o katerih bo
odločala skupščina je delničarjem na voljo
na sedežu družbe v Rušah, Tovarniška cesta 51, vse delovne dni od dneva objave do
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dneva zasedanja skupščine, in sicer od 10.
do 12. ure. Revidirano Letno poročilo družbe TDR-Metalugija d.d. in Skupine TDR-Metalurgija za leto 2004 je objavljeno na spletni
strani http://www.tdr-metalurgija.si.
Uprava družbe TDR-Metalurgija d.d.
Franjo Vališer, univ. dipl. ekon., direktor
Ob-20430/05
Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT, hoteli,
igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7/a, sklicuje uprava družbe
10. skupščino
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova
Gorica,
ki bo v petek, dne 26. 8. 2005 s pričetkom ob 11. uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova 7/a, v sejni sobi 3.12.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Srdan Tovornik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2004, ki znaša
4.189,307.754,17 SIT uporabi za naslednje
namene:
– za dividende imetnikom prednostnih
delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti
delnic oziroma skupaj 115,298.176,84 SIT,
tako da znaša dividenda na delnico 42,46
SIT bruto,
– za dividende prednostnim in navadnim delnicam skupaj 156,274.354,68 SIT,
tako da znaša dividenda na delnico 23,02
SIT bruto,
– za nagrade članom nadzornega sveta
16,500.000 SIT bruto,
– za nagrade članom uprave 25,000.000
SIT bruto,
– za oblikovanje drugih rezerv iz dobička
se uporabi 2.385,238.108,20 SIT (preostanek, to je polovica dobička poslovnega leta
2004),
– preostali bilančni dobiček v višini
1.490,997.114,45 SIT ostane nerazporejen.
Dividende in nagrade se izplačajo iz dobička poslovnega leta 1999.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD Ljubljana na dan zasedanja skupščine in v roku
30 dni od dneva zasedanja skupščine.
Nagrade članom nadzornega sveta in
uprave se izplačajo v istem roku kot dividende.
2. Članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2004.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d., in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2005 imenuje BDO
EOS Revizija d.o.o. Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki pisno prijavijo upravi družbe
udeležbo na skupščini najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, pravico do glasovanja na skupščini pa imajo le delničarji,
ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno
pravico.

Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev. Pooblastila za zastopanje
na skupščini delničarjev se pošlje upravi
družbe najkasneje en dan pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom.
Gradivo s predlogi sklepov, kakor tudi
letno poročilo in poročilo nadzornega sveta
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
pri upravi družbe vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo družbi utemeljen
nasprotni predlog.
HIT d.d. Nova Gorica
uprava družbe
Ob-20444/05
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d. d., Stegne 21, Ljubljana sklicuje
uprava družbe
9. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Sistemi, d.d.,
ki bo v petek, 26. 8. 2005 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 21, (sejna
soba v IV. nadstropju poslovne stavbe Iskra
Sistemi).
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalko glasov po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Andrej Rozman iz Idrije.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za poslovno leto 2004, s poročilom o
reviziji računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2004 in s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu ZGD.
3. Uporaba bilančnega dobička na dan
31. 12. 2004 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta odloči skupščina, da ostane ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2004 v višini
171,530.681,40 SIT, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini
83,668.075,32 SIT in čisti dobiček poslovnega leta v višini 87,862.606,08 SIT, nerazporejen.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2004.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina družbo KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., s
sedežem Železna cesta 8a, Ljubljana, za
revidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2005.
5. Odpoklic člana nadzornega sveta ter
izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se odpokliče član nadzornega sveta
Jože Pukl, in sicer z dnem 26. 8. 2005.
Za člana nadzornega sveta se za čas
od dne 26. 8. 2005 do dne 6. 9. 2008 izvoli
Dušan Šešok.
6. Odločanje o soglasju za pripojitev
družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana
k družbi Iskra Sistemi, d.d.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ter na podlagi poročila
uprave o pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve in poročila nadzornega sveta o pregledu
pripojitve daje skupščina svoje soglasje za
pripojitev družbe Iskra Transmission, d.d.,
Ljubljana k družbi Iskra Sistemi, d.d., na
način in pod pogoji, določenimi v Pogodbi
o pripojitvi, sklenjeni dne 27. 6. 2005, ki je
priložena zapisniku skupščine.
7. Povečanje osnovnega kapitala zaradi
izvedbe pripojitve družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana k družbi Iskra Sistemi,
d.d.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se zaradi izvedbe pripojitve na podlagi Pogodbe o pripojitvi z dne
27. 6. 2005 osnovni kapital družbe, ki znaša
726,208.000 SIT in je razdeljen na 363.104
delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT, poveča za izhodiščno višino 344,774.000 SIT,
in je razdeljen na izhodiščno število 172.387
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT. Končna višina povečanja
osnovnega kapitala je enaka zmnožku dejanskega števila delnic, ki jih bo treba zaradi izvedbe pripojitve zagotoviti delničarjem
prevzete družbe, ter nominalne vrednosti
teh delnic. Povečanje osnovnega kapitala
se izvede z izdajo novih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
s stvarnim prevzemom, katerega predmet je
celotno premoženje skupaj z obveznostmi
prevzete družbe Iskra Transmission, d.d.,
Ljubljana, ki ga bo družba pridobila na podlagi 2. člena Pogodbe o pripojitvi z dne 27. 6.
2005 z vpisom pripojitve v sodni register.
8. Sklep o izdaji novih delnic zaradi zamenjave delnic prevzete družbe z delnicami
prevzemne družbe.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se izda izhodiščno število 172.387 novih imenskih delnic izdajatelja
Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d.,
s sedežem v Ljubljani na naslovu Stegne 21
v nematerializirani obliki z nominalno vrednostjo posamezne delnice 2.000 SIT.
Skupna izhodiščna nominalna vrednost
celotne izdaje delnic znaša 344,774.000 SIT.
Emisijska izhodiščna vrednost celotne izdaje delnic je enaka zmnožku števila izdanih
delnic in zneska denarnega doplačila za eno
delnico prevzete družbe deljeno z menjalnim
razmerjem in znaša 995,207.837,906 SIT.
Do novih delnic družbe Iskra Sistemi d.d.
so upravičene osebe, ki bodo imetniki delnic prevzete družbe na dan, ko bo Klirinško
depotna družba po 75. členu ZNVP opravila
zamenjavo delnic zaradi izvedbe pripojitve,
razen delničarjev, ki po pripojitveni pogodbi
niso upravičeni do prejema novih delnic iz
naslova lastnih delnic prevzete družbe ali
iz naslova delnic prevzete družbe, katerih
imetnik je Iskra Sistemi, d.d.
Delnice bodo na osnovi Pogodbe o pripojitvi in naloga izdajatelja izdane in knjižene na račune upravičencev do izdanih delnic v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana, po stanju na
presečni dan, določen v nalogu, izdanem s
strani izdajatelja Centralni klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana.
Novo izdane delnice družbe Iskra Sistemi d.d. se štejejo za vplačane s prenosom
premoženja, pravic in obveznosti prevzete
družbe na družbo Iskra Sistemi, d.d., v skladu s 511. členom ZGD.

Delničarjem prevzete družbe, ki so upravičenci, se zagotovijo novo izdane delnice
Iskra Sistemi d.d. in sicer na podlagi menjalnega razmerja 0,1492 delnic Iskra Sistemi
d.d. za eno celo delnico Iskra Transmission,d.d., Ljubljana.
Glede na to, da menjalno razmerje ne
zagotavlja menjave ene delnice Iskra Sistemi d.d. za eno delnico Iskra Transmission,
d.d., Ljubljana bo delničarjem družbe Iskra
Transmission, d.d., Ljubljana, ki na dan zamenjave delnic zaradi izvedbe pripojitve ne
bodo imetniki ustreznega števila delnic, da
bi lahko prejeli celo število delnic družbe
Iskra Sistemi, d.d., razlika izplačana v denarju, in sicer 861,1265 SIT za eno celo
delnico družbe Iskra Transmission, d.d.,
Ljubljana.
Z delnicami bodo delničarji razpolagali skladno s statutom Iskra Sistemi d.d. in
predpisi o nematerializiranih vrednostnih
papirjih.
Delnice Iskra Sistemi d.d. so izdane v
trenutku, ko Klirinško depotna družba d.d.,
Ljubljana vpiše v centralni register bistvene
sestavine novih delnic Iskra Sistemi d.d. in
pri upravičencih vpiše menjalnemu razmerju
ustrezno število novih delnic v skladu z nalogom za izdajo.
Dividende se izplačujejo v skladu s statutom Iskra Sistemi d.d. po vsakokrat veljavnem sklepu skupščine.
Nove delnice se lahko preoblikujejo
samo v skladu s statutom Iskra Sistemi d.d.
ter veljavnimi predpisi.
V skladu s 518. členom Zakona o gospodarskih družbah je izključena prednostna
pravica delničarjev izdajatelja Iskra Sistemi,
Avtomatizacija procesov, d.d. glede novoizdanih delnic.
Ob morebitni izdaji delnic Iskra Sistemi
d.d. naslednjih emisij bodo imeli delničarji
Iskra Sistemi d.d. prednostno pravico do
prevzema teh delnic, če predpisi ne določajo drugače.
Obvestilo o izdaji delnic se objavi v Uradnem listu RS.
Nadzorni svet se pooblašča, da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe pripojitve po
tem sklepu uskladi besedilo statuta s končno višino povečanja osnovnega kapitala in
končnim številom delnic, izdanih zaradi pripojitve.
9. Obravnava in odločanje o spremembah in dopolnitvah statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave in nadzornega sveta spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu ter pooblašča nadzorni
svet, da uskladi besedilo statuta s sprejetimi
spremembami in dopolnitvami.
Udeležba na skupščini družbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo le
tisti delničarji, ki bodo na dan 22. 8. 2005
vpisani v register pri Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
pisno najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslov družbe, pooblaščenci pa morajo
v istem roku na sedežu družbe poleg prijave
deponirati pooblastila. Družba bo upošteva-
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la pisne prijave, ki bodo prispele do 22. 8.
2005, oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino uro pred začetkom seje prijavijo
predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja,
ter s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe
izkažejo z osebnim identiﬁkacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov za
skupščino je delničarjem na voljo v tajništvu
glavnega direktorja na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo, na sedež družbe v sedmih dneh od
dneva objave sklica.
Iskra Sistemi, d. d.
glavni direktor
Aleš Tavčar, univ. dipl. inž.
Ob-20445/05
Na podlagi 39. člena statuta družbe Corona, proizvodnja in trženje električnih in
plinskih aparatov d.d., uprava sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Corona, proizvodnja in trženje
električnih in plinskih aparatov, d.d.,
Reteče 4, Škofja Loka
ki bo dne 25. avgusta 2005 ob 13. uri na
sedežu družbe v Škofji Loki, Reteče 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predlagani organi
skupščine, ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2004 ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
2.1. Predlog sklepa: skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto
2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.
2.2. Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2004 ter podeljuje direktorju
družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2005 se imenuje
revizijska družba PriceWaterhouseCoopers
d.o.o. iz Ljubljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno najavijo upravi
družbe najkasneje v roku tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 22. 8.
2005. Pooblaščenci delničarjev morajo do
začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne
pismene prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Glede na navedeno
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delničarje naprošamo, da zaradi razdelitve
glasovnic pridejo na skupščino pol ure pred
zasedanjem.
Corona, d.d.
uprava
Št. 604
Ob-20446/05
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7, sklicuje uprava družbe
7. redno skupščino
družbe Turboinštitut, Inštitut za
turbinske stroje d.d., Ljubljana,
Rovšnikova 7,
ki bo 25. 8. 2005 ob 13. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Rovšnikova 7.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca
glasov pa Aleš Petan in Tea Zdešar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
2. Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom in revizijskim poročilom za leto
2004.
2. Na predlog nadzornega sveta in uprave se bilančni dobiček za leto 2004 v višini
100,497.421,57 SIT razporedi, kot sledi: za
nagrado članom nadzornega sveta v višini
treh bruto sejnin; za nagrado upravi v višini
treh bruto mesečnih povprečnih plač; preostanek v višini 94,821.588,57 SIT v druge
rezerve iz dobička.
3. Odobri se delo uprave in nadzornega
sveta ter se jima v zvezi s tem podeli razrešnica za leto 2004.
3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2005 se imenuje revizorska hiša Iteo – Abeceda d.o.o.,
Kotnikova 28, Ljubljana.
Predlagatelja sklepov pod točkama 1. in
2. sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod točko 3. pa le nadzorni svet.
Delničarji morajo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine prijaviti družbi svojo
udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se ﬁzične
osebe izkažejo z osebnim identiﬁkacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled v tajništvu uprave družbe
na naslovu: Rovšnikova 7, Ljubljana, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
V gradivu za skupščino se nahaja letno
poročilo uprave za leto 2004 skupaj z revizijskim poročilom, pisno poročilo nadzornega
sveta o preveritvah letnega poročila uprave
in dokazila o postopku za izbor revizijske
hiše.
V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi
bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno
uro kasneje na istem kraju in z istim dnevnim redom in predlogi sklepov.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe, če želijo, da bi družba te predloge
objavila pred zasedanjem skupščine.
Turboinštitut d.d.
uprava
dr. Vladimir Kercan
Ob-20447/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. poglavja 2. točke veljavnega Statuta družbe Kostak komunalnega stavbnega podjetja, d.d., uprava družbe
Kostak d.d., sklicuje
12. redno skupščino
delniške družbe Kostak komunalno
stavbnega podjetja d.d.,
ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2005, ob 13.
uri, na sedežu družbe, Leskovška cesta 2a,
Krško.
Uprava predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina izvoli
Elizabeto Cemič za predsednico skupščine
delničarjev, preštevalca glasov Branka Lavrenčiča in Renato Resnik ter imenuje notarja
Borisa Pavlina.
3. Potrditev predlaganega dnevnega
reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predlagani dnevni red 12. redne skupščine delničarjev.
4. Seznanitev skupščine delničarjev z
Letnim poročilom družbe za poslovno leto
2004 in Poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 in s
pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe
Kostak d.d., z dne 16. 3. 2005, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega
Letnega poročila družbe za poslovno leto
2004.
5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček družbe Kostak d.d.
za leto 2004 znaša 178.147 tisoč SIT in
je sestavljen iz prenesenega dobička leta
1999-2003 v višini 67.590 tisoč SIT, iz sproščenih rezerv iz dobička v višini 73.738 tisoč
SIT in nerazdeljenega dobička poslovnega
leta 2004 v višini 36.819 tisoč SIT.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2004
znaša 178,147.476,73 SIT in se uporabi
za:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 1999 v višini 12,400.000 SIT se
razporedi za izplačilo dividend delničarjem
v višini 310 SIT na delnico,
– razporeditev za udeležbo pri dobičku
upravi družbe Kostak d.d. v višini 650.000
SIT, skladno s V. poglavjem Statuta družbe
Kostak d.d.
Izplačilo dividend in udeležbe pri dobičku
uprave bo v roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine delničarjev, v gotovini.
– preostanek bilančnega dobička v znesku 165,097.476,73 SIT, ki predstavlja dobiček leta 1999-2004 ostane nerazporejen
(preneseni dobiček).
6. Odločanje o razrešnici upravi in nad-

zornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina v skladu z določbo 282.a.
člena Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnico upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe Kostak d.d., za poslovno
leto 2004.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
družbe za poslovno leto 2005 imenuje revizijska družba In Revizija d.o.o. Ljubljana.
8. Odločanje o predlaganih spremembah
določil Statuta družbe Kostak d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog sklepa uprave in nadzornega sveta, se potrdijo predlagane spremembe Statuta družbe Kostak d.d., v predlagani vsebini.
9. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Popolni gradivo za predlagani dnevni red
vključno s predlogi sklepov je na vpogled
na sedežu družbe v splošno kadrovskem
sektorju, pri Sonji Avsenak, vsak delavnik
od 10. do 14. ure od dneva objave sklica
skupščine družbe Kostak d.d. do vključno
datuma zasedanja skupščine.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi, vložijo v 7 dneh od dneva objave sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno v tajništvo družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe Kostak d.d.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki
delnic vpisani v Centralno klirinško depotno
družbo 3 dni pred dnevom skupščine ter s
toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov.
Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino
in s podpisom na seznam udeležencev.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 15 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter da prevzamejo glasovalne lističe.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe Kostak d.d.
Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.
Ob-20533/05
Na podlagi točke 17. statuta delniške
družbe Mizarstvo Gabrovka d.d., Moravče
pri Gabrovki 9a, sklicuje uprava družbe
9. sejo skupščine
delničarjev družbe Mizarstvo Gabrovka
d.d., Proizvodnja in montaža lesenih
stavbnih elementov,
ki bo dne 29. 8. 2005, ob 8.30 izven sedeža družbe, in sicer v pisarni notarke Nade
Kumar, v Ljubljani, Slovenska cesta 56.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in dva
preštevalca glasov se izvolijo osebe po
predlogu uprave oziroma delničarjev na
skupščini. Skupščini prisostvuje notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev s poslovnim poročilom in
izgubo v poslovanju v letu 2004 ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta o preveritvah in sprejemu letnega poročila za leto 2004.
2. Na podlagi sprejetega letnega poročila
se ugotovi, da je družba izkazala izgubo v
poslovanju za leto 2004.
3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica in se s tem potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2004.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe izkažejo
z osebnim identiﬁkacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu so
letno poslovno poročilo uprave za leto 2004
s priloženo bilanco uspeha in bilanco stanja
za leto 2004 ter pisno poročilo nadzornega
sveta o preveritvah letnega poročila.
Mizarstvo Gabrovka d.d.,
direktor
Franci Prijatelj
Št. 42/05
Ob-20534/05
Na podlagi statuta družbe Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno pri
Litiji, uprava in nadzorni svet sklicujeta
9. sejo skupščine družbe,
ki bo v torek, 30. 8. 2005, ob 13. uri v
poslovnih prostorih družbe, Slatna 1, Šmartno.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednico skupščine imenuje Irena
Čož, za preštevalki glasov pa Irena Kremžar
in Ani Vidmar.
Skupščini bo prisostvoval notar Miro Bregar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004, revizorjevim poročilom
in poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom družbe Litijska mesarija d.d. za leto
2004, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi
letnega poročila.

b) Dobiček v višini 6.491 tisoč SIT po
ZR/1999 se razporedi v druge rezerve, ostanek bilančnega dobiček v višini 30.008 tisoč
SIT pa ostane nerazporejen kot preneseni
čisti dobiček.
c) Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2004.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev, in seznanitev s člani nadzornega sveta predstavnika
delavcev.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta družbe Litijska mesarija d.d., ki
zastopajo interese delničarjev: Milena Vrhovec, Janja Novak in Bernarda Pintar z
mandatno dobo štirih let.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta se za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005
imenuje Audit d.o.o. Murska Sobota.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
splošno-kadrovski službi v Šmartnem, Slatna 1, vsak delavnik od 10. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v splošno-kadrovski službi pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Litijska mesarija d.d.,
uprava družbe
Ob-20535/05
Na podlagi 7.2. točke Statuta družbe Birostroj Computers d.d. Maribor, Mladinska
ulica 3, sklicuje uprava – direktorica družbe
10. redno skupščino
družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor,
ki bo dne 26. avgusta 2005 na sedežu
družbe v Mariboru, Mladinska ulica 3, v II.
nadstropju s pričetkom ob 15. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa
o pokrivanju izgube iz poslovanja in podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se nastala izguba iz leta 2004 v znesku
70,371.822,66 SIT pokriva:
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– iz
splošnega
prevrednotevalnega popravka vpoklicnega kapitala v višini
15,892.430,41 SIT,
– iz ostanka čistega dobička poslovnega
leta 2002 v višini 5,761.185,53 SIT,
– iz zakonskih rezerv v višini 303.220
SIT iz leta 2002.
Izguba v višini 48,414.986,72 SIT ostane
nepokrita.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe se zaradi prenehanja mandata
dosedanjima članoma izvolita Zlatka Šutovič
s pričetkom mandata 5. 1. 2006, Ana Gerič
s pričetkom mandata 4. 1. 2006.
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.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, v korist katerih
bodo tri dni pred izvedbo skupščine delnice
delniške družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor vknjižene v Delniški knjigi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred pričetkom
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno v družbi.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu
družbe Mladinska ulica 3 v Mariboru, in sicer vsak delavnik od dneva objave sklica
skupščine do zasedanja skupščine med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne v istih prostorih ob 16. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Birostroj Computers d.d.
uprava
Ob-20536/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 8.3. člena Statuta Triglav, ﬁnančne
družbe, d.d., Slovenska 54, Ljubljana uprava družbe sklicuje
3. skupščino
Triglav, ﬁnančna družba d.d., Slovenska
54, Ljubljana,
ki bo dne 23. 8. 2005, ob 10. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel (bivši
hotel Astral), Miklošičeva 9, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednico skupščine se imenuje
Nada Burić,
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– za preštevalca glasov se imenujeta Ingrid Mizgur in Igor Kotnik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2004, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2004, z revizijskim poročilom
in s pisnim poročilom nadzornega sveta,
s katerim je sprejeto letno poročilo ter v
skladu z določilom 282. člena Zakona o
gospodarskih družbah podeljuje razrešnico
članom uprave in nadzornega sveta.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se seznani z odstopno izjavo Janka Kastelica z
dne 14. 7. 2005 in z odstopno izjavo Mihe
Dolinarja z dne 14. 7. 2005 o odstopu s
funkcije člana nadzornega sveta.
Skupščina za nova člana nadzornega
sveta imenuje:
– Andreja Kociča in
– Damjana Mihevca.
Mandat novih članov začne teči od dneva imenovanja pa do 24. 8. 2009.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja za poslovno leto 2005 se imenuje Pricewaterhousecoopers d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Število glasov posameznega delničarja
se določi na podlagi števila delnic, ki so po
evidenci v delniški knjigi v njegovi lasti 3 dni
pred zasedanjem skupščine. Če bo delničar zastopan po pooblaščencu, mora prijava
vsebovati tudi originalno pooblastilo z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca.
Triglav, ﬁnančna družba, d.d.
uprava družbe
Ob-20537/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 8.3. člena Statuta Triglav Naložbe,
ﬁnančna družba, d.d., Slovenska 54, Ljubljana uprava družbe sklicuje
2. skupščino
Triglav Naložbe, ﬁnančna družba d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana,
ki bo dne 23. 8. 2005, ob 14. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel (bivši
hotel Astral), Miklošičeva 9, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednico skupščine se imenuje
Nada Burić,
– za preštevalca glasov se imenujeta Ingrid Mizgur in Igor Kotnik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2004, revizijskim poroči-
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lom in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2004, z revizijskim poročilom
in s pisnim poročilom nadzornega sveta, s
katerim je sprejeto letno poročilo ter v skladu z določilom 282. čl. Zakona o gospodarskih družbah podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se seznani z odstopno izjavo Janka Kastelica z
dne 14. 7. 2005 in z odstopno izjavo Mihe
Dolinarja z dne 14. 7. 2005 o odstopu s
funkcije člana nadzornega sveta.
Skupščina za nova člana nadzornega
sveta imenuje:
– Andreja Kociča in
– Damjana Mihevca.
Mandat novih članov začne teči od dneva imenovanja pa do 24. 8. 2009.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja za poslovno leto 2005 se imenuje Pricewaterhousecoopers d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Število glasov posameznega delničarja
se določi na podlagi števila delnic, ki so po
evidenci v delniški knjigi v njegovi lasti 3 dni
pred zasedanjem skupščine. Če bo delničar zastopan po pooblaščencu, mora prijava
vsebovati tudi originalno pooblastilo z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca.
Triglav Naložbe d.d.
uprava družbe
Št. 197
Ob-20541/05
Na podlagi 7.2. člena Statuta delniške
družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
uprava družbe sklicuje
IX. sejo skupščine
delniške družbe Labod konfekcija Novo
mesto, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 25. 8. 2005 ob 12. uri
na sedežu družbe v Novem mestu, Seidlova
cesta 35.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli
Miha Martelanc, za preštevalki glasov pa
Marjana Bukovec in Klavdija Pavlin.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marta Malič iz Novega mesta.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2004, revidiranimi
računovodskimi izkazi družbe Labod konfekcija Novo mesto, d. d. in konsolidiranimi
izkazi družbe, s poročilom nadzornega sveta ter sprejemanje bilančnega dobička za
poslovno leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Na podlagi sprejetega letnega poročila Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
za poslovno leto 2004 je družba izkazala
izgubo v višini 136.767 T SIT, katero je po
stanju 31. 12. 2004 pokrila iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.
Tako je višina bilančnega dobička družbe, ugotovljena na dan 31. 12. 2004 enaka
0 SIT.
2.2. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2004.
3. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta
3.1. Osnovni kapital družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d., ki je vpisan v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novem
mestu v nominalnem znesku 906,532.000
SIT in je razdeljen na 906.532 navadnih
prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT se
zmanjša z umikom 213.114 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo ene delnice 1.000 SIT, pridobljenih s strani družbe (lastne delnice).
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic se izvede zaradi ustreznejšega razmerja med sestavinami kapitala ter
iz razloga po tretjem odstavku 243. člena
ZGD.
Po zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic znaša osnovni kapital
družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
693,418.000 SIT in je razdeljen na 693.418
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic
z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000
SIT.
Predsednica uprave in predsednik nadzornega sveta sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic prijavita za
vpis v register.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe za sprejem sprememb statuta družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d., ki
zadevajo uskladitev besedila statuta s tem
sklepom.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1 Na predlog nadzornega sveta skupščina izvoli s štiriletnim mandatom člane
nadzornega sveta – predstavnike delničarjev, in sicer:
1. Elizabeta Horvat,
2. Franc Vovk,
3. Martin Murovec,
4. Anton Tomc.
Mandat novih članov nadzornega sveta
prične teči s potekom mandata dosedanjim
članom nadzornega sveta in sicer z dnem
20. 10. 2005.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
5.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2005 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Neubergerjeva
ulica 30, Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD tri dni
pred skupščino, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, in svojo udeležbo pisno prijavijo. Pisno prijavo je potrebno
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Št.

dostaviti družbi osebno ali s priporočeno
poštno pošiljko najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 22. 8.
2005.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identiﬁkacijskim dokumentom pri
sprejemnem osebju in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini ter prevzamejo glasovnice.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine priporočeno po pošti ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letnim poročilom in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za leto 2004,
poročilom nadzornega sveta in revizijskim
poročilom bo na voljo na sedežu družbe
vsak delavnik od 10. do 12. ure v tajništvu
družbe, v času od dneva sklica in objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
predsednica uprave
Vida Ribič Suhodolčan, univ. dipl. ekon.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Stojan Zdolšek,
– za preštevalca glasov se imenujeta Tadej Ferme in Robert Ernestl.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisotna notarka Nada Kumar.
2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina Telekoma Slovenije, d.d.,
sprejema četrte spremembe in dopolnitve
Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., in
sicer:
2.1. Spremeni se 42. člen statuta, kot je
razvidno iz gradiva.
2.2. Dejavnost družbe se razširi z naslednjo dejavnostjo:
52.410 Trgovina na drobno s tekstilom
52.481 Trgovina na drobno s športno
opremo
74.110 Pravno svetovanje
in se ustrezno dopolni 5. člen statuta.
2.3. Spremenijo se 21., 22., 24. in 32.
člen statuta, kot je razvidno iz gradiva.
3. Pisno poročilo nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2004.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2004 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1. Skupščina Telekoma Slovenije, d.d., po obravnavi rezultatov poslovanja, sprejme predlog uporabe bilančnega
dobička za poslovno leto 2004, ki znaša
16.719,404.527,82 SIT, za naslednje namene:
– za izplačilo dividend v višini
7.959,907.716,46 SIT oziroma 1.223,57 SIT
bruto na delnico,
– za
druge
rezerve
v
višini
8.000,123.286,82 SIT,
– nerazporejeni
dobiček
v
višini
759,373.524,82 SIT.
Za izplačilo dividend se uporabi del bilančnega dobička, v višini 7.959,907.716,46
SIT, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička leta 1997, 1998 in 1999.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
dva dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot
imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer
v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na
skupščini družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave:
4.2. Skupščina Telekoma Slovenije, d.d.,
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2004.
5. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Telekoma
Slovenije, d.d., za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina Telekoma Slovenije, d.d., imenuje revizijsko družbo Ernst
& Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za
revidiranje računovodskih izkazov Telekoma
Slovenije, d.d., za poslovno leto 2005.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana.

Ob-20557/05
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana,
Stegne 21, sklicuje uprava družbe
8. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Transmission,
d.d., Ljubljana,
ki bo v petek, 26. 8. 2005, ob 12. uri na
poslovnem naslovu družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana, v Ljubljani, Stegne 21.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se po predlogu uprave in nadzornega
sveta imenuje Aleš Avbreht, za preštevalki
glasov pa Erna Florjanič in Zdenka Čarman.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
3. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog nadzornega sveta sledeči sklep:
Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta za poslovno leto
2004 po 274.a členu ZGD.
4. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave in nadzornega sveta sledeči sklep:
Skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za poslovno leto 2004 in s poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2004.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog nadzornega sveta in uprave sledeči sklep:
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.

6. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina imenuje na
predlog nadzornega sveta družbo KPMG
Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane, za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2005.
7. Odločanje o soglasju za pripojitev
družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana
k družbi Iskra Sistemi, d.d.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta ter na podlagi poročila uprave o pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve in poročila nadzornega sveta o pregledu pripojitve
ter na predlog uprave in nadzornega sveta
daje skupščina svoje soglasje za pripojitev
družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana,
k družbi Iskra Sistemi, d.d. na način in pod
pogoji, določenimi v Pogodbi o pripojitvi, ki
je priložena zapisniku skupščine.
8. Odpoklic člana nadzornega sveta ter
izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se odpokliče član nadzornega sveta
Jože Pukl, EMŠO 0906943500672, in sicer
z dnem 26. 8. 2005.
Za člana nadzornega sveta se za čas od
dne 27. 8. 2005 do dne 31. 7. 2008 izvoli
Jože Godec, EMŠO 2502949500120.
Udeležba na skupščini družbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki, ki pisno napovejo (prijavijo) svojo
udeležbo na skupščini, tako da njihova prijava prispe na sedež družbe najpozneje 3
dni pred sejo skupščine.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino uro pred začetkom seje prijavijo
predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja,
ter s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe
izkažejo z osebnim identiﬁkacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb z
izpiskom iz sodnega registra, pooblaščenci
pa s pisnim pooblastilom.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2004, revizorjevim poročilom,
in poročilom nadzornega sveta po 274.a
členu ZGD ter gradivom o pripojitvi, opredeljenim v 516. členu Zakona o gospodarskih
družbah, je od dneva sklica skupščine dalje
delničarjem na vpogled v tajništvu glavnega
direktorja družbe vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo priporočeno po pošti ali jih oddajo
osebno na sedežu družbe v sedmih dneh
od objave sklica.
Uprava družbe Iskra Transmission, d.d.,
Ljubljana
Ob-20558/05
Na podlagi 36. člena Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d., uprava Telekoma
Slovenije d.d. sklicuje
10. skupščino
Telekoma Slovenije, d.d.,
ki bo v Ljubljani, dne 26. 8. 2005, ob 12.
uri, v dvorani poslovne stavbe GIO (nekdanji
Smelt), Dunajska c. 160, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
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Pooblaščenci delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico
na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo
delničarji deponirati na sedežu družbe in
ostane shranjeno pri družbi do preklica.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, skupaj z
besedilom predlaganih sprememba statuta, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe, bo na vpogled na sedežu
družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, 5. nadstropje, sejna soba Finančne službe, vsak
delovni dan po objavi sklica skupščine od
10. do 12. ure, do vključno 25. 8. 2005.
Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
Libor Vončina
Št. 88/05
Ob-20559/05
Na podlagi 283. člena ZGD in 7.4. točke
Statuta družbe Nizke gradnje d.d. gradbeno,
storitveno trgovska družba Ptuj, Puhova ulica 6, Ptuj, uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Nizke gradnje gradbeno,
storitveno trgovska družba d.d., Ptuj,
Puhova ulica 6, Ptuj
Skupščina bo v petek 26. 8. 2005 ob 11.
uri, na sedežu družbe, Puhova ulica 6, Ptuj.
Predlagatelja sklepov skupščini sta uprava
in nadzorni svet z izjemo predloga sklepa k
točki 3. in 4. dnevnega reda, katerega predlagatelj je sam nadzorni svet.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Zapušek Mojca, za preštevalca glasov pa Rašl Elizabeta in Brenčič Irena. Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Dušica Kalinger.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter sprejem sklepa o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2004, z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2004. Upravi in nadzornemu svetu skupščina podeljuje razrešnico za delo v letu
2004.
3. Imenovanju revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2005 se imenuje
revizorja Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Tržaška c. 132, Ljubljana.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je Božac
Bogdanu zaradi odstopne izjave prenehal
mandat v nadzornem svetu. Za člana nadzornega sveta se izvoli Marko Plečko do
izteka mandata sedanjima članoma nadzornega sveta (18. 11. 2006).
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
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Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe. Popolno gradivo za skupščino,
vključno z letnim poročilo za poslovno leto
2004, revizijskim mnenjem k letnemu poročilu in poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v tajništvu direktorja vsak
dan od 10. do 12. ure od dneva objave do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se ponovno sestane
uro kasneje. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina sklepčna in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Nizke gradnje d.d. Ptuj
uprava
Ob-20560/05
Uprava delniške družbe Induplati, Industrija platnenih izdelkov, d.d., Kamniška cesta 24, Zgornje Jarše, 1230, sklicuje
skupščino
družbe Induplati, Industrija platnenih
izdelkov, d.d.,
ki bo v četrtek 25. 8. 2005 ob 9. uri na
sedežu družbe Kamniška cesta 24, Zgornje
Jarše z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine ter predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine in člane komisije za preštevanje glasov
se imenuje predlagane kandidate.
2. Seznanitev s pismenim poročilom
nadzornega sveta družbe in odločanje o
podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in
upravi družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pismenim poročilom nadzornega sveta.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu
svetu in upravi družbe.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Induplati d.d. za poslovno leto 2005 se imenuje
revizijska hiša Dinamic d.o.o.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se triindvajseti
člen statuta, tako da se glasi:
Nadzorni svet sestavljajo trije člani. Dva
člana sta predstavnika delničarjev, en član
pa je predstavnik sveta delavcev.
Spremeni se petindvajseti člen statuta,
tako da se glasi: člana nadzornega sveta, ki
zastopata interese delničarjev, voli skupščina z navadno večino oddanih glasov. Enega
člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev družbe, izvoli svet delavcev.
Pooblasti se nadzorni svet družbe, da izdela čistopis statuta družbe, ki bo vseboval
spremembe, sprejete pod to točko.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem vpisa sprememb
statuta v sodni register, se predčasno razrešita člana nadzornega sveta Hafner Janez
in Grošelj Greta.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da se
delničarji pred skupščino prijavijo tako, da
pisna prijava prispe k direktorju najkasneje
tri dni pred skupščino.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani najkasneje deset dni pred
skupščino v delniški knjigi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je po objavi sklica
skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12.
uro.
Induplati, d.d.
uprava družbe
Ob-20561/05
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51
8. skupščino
družbe Instalacije Grosuplje, d.d.
Grosuplje,
ki bo dne 29. 8. 2005 ob 15. uri v prostorih družbe v Grosupljem, Adamičeva 51,
1290 Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje delovnih teles in razglasitev sklepčnosti skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Marjan
Kotar.
Predlogi sklepov:
Skupščina delničarjev družbe Instalacije
Grosuplje d.d. imenuje:
– predsednika Slavka Trstenjaka,
– preštevalki glasov Anico Škrjanc in
Vesno Anžlovar Jurčič,
– ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2004, z revizijskim mnenjem k letnemu poročilu za leto 2004 in s poročilom
nadzornega sveta, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto
2004 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
– skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom uprave družbe za leto 2004, mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta
o delovanju v obdobju od zadnje skupščine
s preveritvijo dela uprave in potrditvijo poslovnega poročila za leto 2004 s strani nadzornega sveta;
– na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta ostane bilančni
dobiček v višini 82,438.141,22 SIT nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno
leto;
– upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za opravljeno delo v letu 2004.
3. Imenovanje revizijske hiše za izvedbo
revizije za leto 2005.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije za
leto 2005 se imenuje revizijska hiša Revizijska družba KPMG Slovenije d.o.o. Ljubljana.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina za člana nadzornega sveta ponovno izvoli Stojana Oštirja, za mandatno obdobje 4 let.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali po pooblaščencu. Pooblaščenci morajo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopane-
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ga osnovnega kapitala. Pravico udeležbe na
skupščini in uveljavitev glasovalne pravice
imajo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno
prijavijo svojo udeležbo. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri na istem kraju. Na tem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica naprej vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oziroma
volilni predlogi delničarjev morajo biti predloženi tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi
tega sklica.
Instalacije Grosuplje, d.d.
uprava družbe
Davor Valentinčič

– povečanje premoženja družbe,
– nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih,
– odkupa delnic s strani nadzornega sveta, uprave družbe ter zaposlenih, skladno z
opcijskim načrtom.
Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti višja od knjigovodske
vrednosti delnice na dan 31. 12. 2004 povečana za rast cen življenjskih potrebščin
od 1. 1. 2005 do dneva nakupa, prodajna
cena pa ne nižja od povprečne nabavne
cene lastnih delnic.
Pooblastilo za pridobivanje velja 18 mesecev od sprejema tega sklepa.
Družba lahko za te namene pridobi le
toliko lastnih delnic, da jih skupaj z drugimi
lastnimi delnicami, ki jih že ima v svoji lasti,
ne bo imela več kot 2% vrednosti osnovnega kapitala. V primeru pridobivanja ter
odsvajanja lastnih delnic pa se smiselno ne
uporablja določba 133. člena Zakona o gospodarskih družbah, kar pomeni izključitev
prednostne pravice pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic.
7. Razrešitev člana nadzornega sveta ter
seznanitev z novim članom nadzornega sveta, postavljenim s strani Sveta delavcev.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa
št. 7: skupščina razreši Jadranko Wolf z mesta članice nadzornega sveta zaradi podane
izjave o odstopu. Zaradi spremembe statuta
se novi član nadzornega sveta ne izvoli.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev na podlagi odstopne izjave Aleksandra
Zorna le tega razrešil z mesta člana nadzornega sveta ter za novega člana postavil
Majdo Gregorc.
8. Vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni
klirinško-depotni družbi, d. d., Ljubljana, na
dan 19. 8. 2005, in ki pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini. Pravico udeležbe in
glasovanja na skupščini lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti
na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba
d.d., Ljubljana, Sektor za pravne zadeve,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana) najkasneje 3
dni pred sejo skupščine.
Delničar lahko za glasovanje pooblasti
tretjo osebo s pisnim pooblastilom, ki ga
deponira na sedežu družbe najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji
navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 26. 8. 2005 ob 17. uri na
mestu prvega sklica in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini. Vstop
v dvorano bo mogoč samo do 16. ure oziroma do 17. ure v primeru, da skupščina ob
prvem sklicu ne bo sklepčna.
Gradivo za skupščino: letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d.,
Ljubljana za leto 2004, konsolidirano letno
poročilo Skupine MK za leto 2004, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila družbe Mladinska knjiga

Ob-20562/05
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba
d. d., Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 42. člena Statuta družbe
sklicuje
23. skupščino
delničarjev Mladinske knjige Založbe
d.d., Ljubljana,
ki bo v petek, 26. 8. 2005 ob 16. uri, na
sedežu družbe Mladinska knjiga Založba
d.d., Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, v sejni sobi Modre hiše (v kleti).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d.,
Ljubljana za leto 2004 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2004,
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe Mladinska knjiga
Založba d.d., Ljubljana za leto 2004 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK
za leto 2004 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2004 k obema poročiloma.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2004.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005.
5. Sprememba statuta.
6. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic, skupaj z izključitvijo prednostne pravice delničarjev pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic.
7. Razrešitev člana nadzornega sveta ter
seznanitev z novim članom nadzornega sveta, postavljenim s strani Sveta delavcev.
8. Vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 1: za predsednico skupščine
se izvoli Maja Praprotnik, za preštevalca
glasov pa se izvolita Nina Schlosser in Alenka Cankar. Seji bo prisostvovala notarka
Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d.,
Ljubljana za leto 2004 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2004,
poročilom nadzornega sveta o preveritvi

letnega poročila družbe Mladinska knjiga
Založba d.d., Ljubljana za leto 2004 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK
za leto 2004 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2004 k obema poročiloma.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 2: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Mladinska knjiga
Založba d.d., Ljubljana za leto 2004 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za
leto 2004, poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila družbe Mladinska
knjiga Založba d.d., Ljubljana za leto 2004
ter konsolidiranega letnega poročila Skupine
MK za leto 2004 in revizijskim poročilom za
poslovno leto 2004 k obema poročiloma.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 3: na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto
2004 v znesku 607,315.165,51 SIT, ki sestoji iz dela dobička leta 2004 in iz sproščenih drugih rezerv iz dobička, oblikovanih
iz prenesenih dobičkov leta 1994 in 1995,
uporabi:
– za izplačilo dividende 228,600.000
SIT. Višina dividende za eno delnico znaša
185,55 SIT bruto. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 30. 8. 2005 kot lastniki
delnic vknjiženi pri KDD – Klirinško depotni
družbi, d.d. Dividenda se izplača v 60 dneh
po sprejemu sklepa na skupščini;
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v znesku 11,400.000 SIT. Nagrada
članom nadzornega sveta se izplača v 60
dneh po sprejemu sklepa na skupščini;
– za druge rezerve iz dobička
367,315.165,51 SIT.
Za izplačilo dividende ter nagrado nadzornemu svetu se uporabi preneseni dobiček iz leta 1994 in 1995.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi
in članom nadzornega sveta razrešnico za
poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa
št. 4: za revizijo poslovanja družbe za leto
2005 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o.
5. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 5:
a) Spremeni se 28. člen, ki se odslej
glasi: nadzorni svet sestavlja 5 članov. Vsi
člani nadzornega sveta imajo enake pravice
in obveznosti, če ni s tem statutom določeno
drugače.
b) Spremeni se prvi odstavek 36. člena,
tako da se odslej glasi: nadzorni svet je
sklepčen, če so pri sklepanju navzoči vsaj
trije člani.
6. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic, skupaj z izključitvijo prednostne pravice delničarjev pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 6:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v imenu in za račun družbe skladno z osmo
alineo prvega odstavka 240. člena Zakona o
gospodarskih družbah pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom:
– zamenjave delnic družbe za delnice
manjšinskih delničarjev od družbe odvisnih
družb ter drugih družb,
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Založba d.d., Ljubljana in konsolidiranega
letnega poročila Skupine MK za leto 2004
in revizijsko poročilo, je na razpolago v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak
delavnik med 9. in 12. uro.
Mladinska knjiga Založba d.d.
uprava
Ob-20576/05
Na podlagi statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah, sklicuje direktor
družbe
11. skupščino
delničarjev družbe Hram Holding,
ﬁnančna družba, d.d., Vilharjeva 29,
1000 Ljubljana,
ki bo dne 25. 8. 2005 s pričetkom ob 11.
uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o.
– Ispra, Linhartova 11, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca in potrdi notarko Nado Kumar
iz Ljubljane.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2004 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2004 ter jima podeljuje
razrešnico.
5. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
po stanju 31. 12. 2004 v višini 51,818.821,90
SIT se, na predlog uprave in ob soglasju
nadzornega sveta, v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička.
6. Imenovanje ﬁnančnega revizorja za
poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana
za ﬁnančnega revizorja za poslovno leto
2005.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano na
sedežu družbe 3 dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
izkažejo z identiﬁkacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe Hram Holding, d.d. na vpogled
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na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana,
vsak delavnik med 9. in 11. uro.
Hram Holding, d.d.
direktor družbe
Ob-20585/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.6. člena statuta družbe
UNIT-AS nepremičnine, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava družbe
2. skupščino
delničarjev družbe UNIT-AS
nepremičnine, d.d., Šmartinska 152,
Ljubljana,
ki bo dne 25. 8. 2005 ob 13. uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o. – Ispra,
Linhartova 11, Ljubljana, s predlaganim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca ter potrdi notarko Dušico Berden iz Ljubljane.
3. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2004 in s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2004 ter jima podeljuje
razrešnico.
5. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: bilančni dobiček
družbe po stanju 31. 12. 2004 v višini
193,773.199,61 SIT se, na predlog uprave
in ob soglasju nadzornega sveta, v celoti
razporedi na druge rezerve iz dobička.
6. Umik delnic oznake USAR, izdajatelja UNIT-AS nepremičnine, d.d., Šmartinska
152, Ljubljana s prostega trga Ljubljanske
borze vrednostnih papirjev.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se umaknejo delnice
oznake USAR, izdajatelja UNIT-AS nepremičnine, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana s
prostega trga Ljubljanske borze vrednostnih
papirjev. V primeru, da bo ta sklep sprejet
z večino 9/10 osnovnega kapitala družbe,
družba ugovarjajočim delničarjem zagotavlja odkup njihovih delnic v sklad lastnih delnic po ceni 5.000 SIT za delnico.
7. Imenovanje ﬁnančnega revizorja za
poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, imenuje skupščina družbe revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana,
za ﬁnančnega revizorja za poslovno leto
2005.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo na naslov UNIT-AS nepremičnine, d.d., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano na
sedežu družbe 3 dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
prijavijo z identiﬁkacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13.30 v istem prostoru. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe na vpogled na sedežu družbe
na Šmartinski 152 (hala 3) v Ljubljani, vsak
delavnik med 9. in 11. uro.
UNIT-AS nepremičnine, d.d., Ljubljana
direktor družbe
Ob-20586/05
Na podlagi 41. člena statuta delniške
družbe Iskre, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 8. 2005, ob 9. uri, v dvorani
Upravne enote Vič, Trg mladinskih delovnih
brigad 7, v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: za predsednika skupščina imenuje Stojana Zdolška; za preštevalca glasov
Primoža Peternelja in Gregorja Zakrajška.
Na skupščino je vabljen notar.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Iskre, d.d. in skupine Iskra za leto 2004,
s poročilom o reviziji računovodskih izkazov
za poslovno leto 2004 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve vodenja
družbe v poslovnem letu 2004.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema
sklep:
Bilančni dobiček družbe za poslovno leto
2004 v višini 565,823.352,71 SIT, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 230,379.382,57 SIT in čisti
dobiček poslovnega leta 2004, zmanjšan
za oblikovane rezerve za lastne delnice
(1,391.839,30 SIT), v višini 335,443.970,14
SIT se uporabi na naslednji način:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz
prenesenih čistih dobičkov iz preteklih let
v višini 230,379.382,57 SIT se razporedi
v rezerve;
– del bilančnega dobička v višini
7,475.000 SIT bruto se razporedi za udeležbo na dobičku članom nadzornega sveta;
– preostanek bilančnega dobička v višini
327,968.970,14 SIT ostane nerazporejen.
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2005
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skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG,
d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred skupščino.
Delovno gradivo, letno poročilo z revizorskima poročiloma in poročilo nadzornega
sveta bo po objavi sklica skupščine na vpogled na sedežu družbe do seje skupščine
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Iskra, d.d.
uprava družbe
Ob-20607/05
Direktor družbe Pulsar holding d.d. na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah, in
na podlagi 9.3. točke Statuta Pulsar holding
d.d. sklicuje
17. sejo skupščine,
ki bo dne 29. avgusta 2005 ob 14. uri na
sedežu družbe; Štefanova 13a, 1000 Ljubljana.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga skupščini naslednji
sklep: skupščina izvoli predsednika skupščine Ivana Pajka in preštevalko glasov
Ireno Lavrič. Seji prisostvuje notarka Nada
Kumar.
2. Sprejem in potrditev letnega poročila
družbe Pulsar holding d.d in konsolidiranega
letnega poročila skupine Pulsar holding za
poslovno leto 2004 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednje sklepe:
2.1. Skupščina sprejme in potrjuje letno
poročilo družbe Pulsar holding d.d. za poslovno leto 2004.
2.2. Skupščina sprejme in potrjuje konsolidirano letno poročilo skupine Pulsar holding za poslovno leto 2004.
2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini naslednji sklep: nerazporejeni
bilančni dobiček družbe preteklih let v višini 422,587.776,12 SIT skupščina razporedi deloma za zakonske rezerve v višini
22,000.000 SIT, preostali del bilančnega dobička v višini 400,587.776,12 SIT pa ostane
nerazporejen.
4. Poročilo uprave o pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic.
Skupščina se seznani s poročilom uprave o pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic.
5. Imenovanje revizorja družbe in skupine za poslovno leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini naslednji sklep: za revidiranje poslovnih izkazov poslovnega leta 2005 skupščina družbe
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija,
d.o.o. Ljubljana.
Glasovanje
Skladno s točko 9.4. Statuta družbe Pulsar holding d.d. imajo pravico udeležbe in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini tisti delničarji, ki svojo udeležbo pisno

prijavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine. Prijave in pooblastila naj na sedež družbe prispejo najkasneje do 26. 8.
2005. Skladno s točko 9.1. Statuta družbe
Pulsar holding 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 družbe Pulsar holding d.d., Štefanova
13a, Ljubljana vsak delovni dan med 10. in
12. uro od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja le-te.
Pulsar holding d.d.
direktor
Marko Vavpetič
Ob-20609/05
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške
družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj
Gradec d.d. sklicuje uprava
7. skupščino
delničarjev delniške družbe Gozdnega
gospodarstva Slovenj Gradec,
ki bo 25. 8. 2005 ob 14. uri v prostorih gostišča Murko, Francetova 24, Slovenj
Gradec.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine Huberta Dolinška in dva
preštevalca glasov: Zorana Laznika in Jožo
Radoševič in ugotovi, da seji prisostvuje notarka Sonja Kralj.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 skupaj
z revizorskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 274. členu ZGD ter sklepanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 skupaj z
revizorskim poročilom in s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, ki je priloga temu sklepu.
2.2. Ugotovi se, da je bil za poslovno leto
2004 ustvarjen dobiček v višini 9,746.095,17
SIT, ki se uporabi za oblikovanje rezerv: za
lastne deleže v višini 4,873.045,58 SIT, dobiček v višini 4,873.045,59 SIT ostane do
nadaljnjega nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004 in s tem potrdi njihovo uspešno
delo.
3. Nakup in odmik lastnih delnic.
Predlog sklepa:
3.1.
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 skupaj z
revizorskim poročilom in s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, ki je priloga temu sklepu.
b) Pri umiku 43.536 lastnih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT za eno delnico
družbe, se osnovni kapital družbe v znesku
282,879.000 SIT zmanjša za njihovo nominalno vrednost, kar znaša 43,536.000 SIT,
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tako, da osnovni kapital po umiku znaša
239,343.000 SIT in je razdeljen na 239.343
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT za
eno delnico. Umik delnic se izvede v breme
bilančnih rezerv za lastne deleže po stanju
na dan vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.
c) Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic se izvede zaradi prevelikega obsega osnovnega kapitala glede na obseg
dejavnosti in s tem povezano nižjo donosnostjo osnovnega kapitala.
d) Nadzorni svet družbe se pooblasti, da
izdela čistopis družbe skladno s sprejetim
sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala.
3.2. Skupščina družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d. na podlagi 240.
člena ZGD pooblašča upravo, da v imenu
in za račun družbe kupuje lastne delnice,
katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala. Vir za
nakup lastnih delnic so druge rezerve družbe, rezervni sklad in dobički družbe. Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna cena za
delnico ne sme biti nižja od 700 SIT in ne
višja od 1.700 SIT za delnico.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2004 se
imenuje: Iteo Abeceda d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, njihovi zastopniki oziroma
pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi
zadnji dan preteklega meseca pred zasedanjem skupščine.
Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe
na sedežu zasedanja skupščine. S podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne
lističe.
Gradivo za skupščino in spremembe statuta so delničarjem oziroma njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na vpogled
na sedežu družbe vsak delavnik med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Uprava družbe
GG Slovenj Gradec d.d.
Ob-20611/05
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Kmetijstvo Vipava d.d. Šempeter pri
Gorici, sklicuje uprava
9. sejo skupščine
delniške družbe Kmetijstvo Vipava d.d.
Šempeter pri Gorici,
ki bo v četrtek, dne 25. 8. 2005, ob 13.
uri, na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se predlagani organi skupščine: za
predsednika skupščine se izvoli Bojana Durnika, za preštevalki glasov pa Eriko Grča in
Vido Humar.
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Skupščinski zapisnik vodi vabljena notarka.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2004 in s poročilom nadzornega sveta o sprejetju letnega poročila družbe za leto
2004 ter sklepanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2004
in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za njuno delo v letu 2004.
3. Izvolitev člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta družbe: Čermelj Lucijana, ki mu poteče mandat
člana nadzornega sveta dne 3. 10. 2005,
se ponovno izvoli za člana nadzornega sveta za dobo štirih let, ki začne teči s 4. 10.
2005.
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na voljo v tajništvu družbe vsak dan
med 11. in 13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku
in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo pisno pred pričetkom
skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri, na
mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic oglasijo v tajništvu družbe
15 minut pred pričetkom skupščine.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence pozivamo, da morajo svojo udeležbo
pisno najaviti upravi družbe najmanj 3 dni
pred sejo.
Kmetijstvo Vipava d.d.
Šempeter pri Gorici
uprava – direktor
Herman Ušaj, univ. dipl. ekon.
Ob-20618/05
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino
delničarjev delniške družbe Kompas
d.d.,
ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2005 ob 9.30
v hotelu Union Garni, Ljubljana, Miklošičeva 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in dva
preštevalca glasov se izvolijo osebe po
predlogu uprave oziroma delničarjev na
skupščini.
Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2004.
Predlog sklepa: ugotovi se, da sta uprava in nadzorni svet iz razlogov, ki so navedeni v poročilu nadzornega sveta, in v
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skladu s prvim in drugim odstavkom člena
282 ZGD, prepustila odločanje o sprejemu
letnega poročila skupščini družbe.
Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo za poslovno leto 2004.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s pisnim
poročilom nadzornega sveta po 274.a členu ZGD.
2. Na podlagi sprejetega letnega poročila
pod točko 2 predlaganega dnevnega reda
za skupščino se bilančni dobiček družbe,
ki znaša po stanju na dan 31. 12. 2004,
427,612.000 SIT uporabi tako, da se nameni
za druge rezerve iz dobička.
3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
4. Nakup lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa: upravo se pooblasti za
nakup lastnih delnic po ceni 4.800 do 6.000
SIT, do višine 10% osnovnega kapitala družbe; pooblastilo velja 18 mesecev od sklepa
skupščine; uprava družbe je pooblaščena,
da vse lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov Kompas d.d. za leto
2005 nadzorni svet predlaga imenovanje
revizijske družbe Iteo – Abeceda d.o.o.,
Ljubljana.
Predlagatelja sklepov pod točkami 1, 3
in 4 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod točko 5 je nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 2 pa le uprava.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini prijaviti svojo
udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred
skupščino.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine, in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se ﬁzične
osebe izkažejo z osebnim identiﬁkacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan in na istem kraju eno uro kasneje z istim
dnevnim redom in predlogi sklepov.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahaja letno poslovno poročilo uprave z
revizijskim poročilom ter predlogom uporabe
bilančnega dobička in poročilo nadzornega
sveta o preveritvah letnega poročila s sklepi
uprave in nadzornega sveta o razlogih za
prepustitev odločanja o sprejemu letnega
poročila skupščini družbe.
Kompas d.d.
predsednik uprave
Janez Pergar
Ob-20623/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 36. člena Statuta delniške družbe TIM, Tovarna izolacijskega

materiala d.d., Laško, Spodnja Rečica 77,
uprava družbe sklicuje
11. skupščino
družbe TIM, Tovarna izolacijskega
materiala d.d., Laško,
ki bo v četrtek, dne 25. avgusta 2005 ob
11. uri v sejni sobi družbe TIM Laško d.d.,
Spodnja Rečica 77, Laško.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev prisotnega notarja.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se imenuje Zvonko Janež, za preštevalca glasov Goran Čop in Evelina Kotnik Perko. Skupščino
se seznani, da seji prisostvuje notar Anton
Rojec iz Celja.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine TIM za leto 2004, revizorjevim
mnenjem, s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnih poročil, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom družbe in konsolidiranim letnim
poročilom skupine TIM za leto 2004, z revizorjevimi mnenji ter s poročilom nadzornega sveta z dne 15. 7. 2005 o sprejemu
letnih poročil.
2.2. O bilančnem dobičku poslovnega
leta 2004 v višini 912,000.991,98 SIT, ki
ga sestavljata preneseni dobiček iz preteklih let v višini 784,735.994,68 SIT in tekoči
čisti dobiček poslovnega leta 2004 v višini
127,264.997,30 SIT, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu
2004.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa:
3.1. Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2005, skupščina imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
4. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. Odpokličeta se člana nadzornega
sveta Tadej Počivavšek in Andrej Bergant.
4.2. Za nova člana nadzornega sveta
TIM Laško d.d. se za mandatno dobo 4 let
imenujeta Franc Žgajnar in Zvonko Janež.
5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina določi za člane nadzornega sveta družbe TIM Laško d.d. sejnino za
vsako opravljeno sejo v višini 49.000 SIT za
predsednika in 37.000 SIT za člana.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo upravi družbe vsaj
3 dni pred sejo skupščine in so na dan 22. 8.
2005 vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d.,
Ljubljana.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli gradivo in glasovalne
lističe. Pri tem so se delničarji, ﬁzične osebe, dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
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pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom
iz sodnega registra, vsi pooblaščenci pa s
predložitvijo pisnega pooblastila.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Laškem, Spodnja Rečica 77, od
dneva objave sklica skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro ter med 13.30 in
15. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na število
zastopanega kapitala.
TIM Laško d.d.
uprava družbe

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani, da skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in
imenuje organe skupščine: za predsednika
skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalko glasov pa Kelbl Branka.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2004 in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2004.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2004.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
revizorja računovodskih izkazov za 2005 se
imenuje KPMG d.o.o. Slovenija, Dunajska
21, Ljubljana.
Gradivo za skupščino z obrazloženimi
predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
v recepciji Kampa Bled, Kidričeva 10c, Bled,
vsak delovni dan, razen sobot in nedelj, od
9. do 12. ure, v času od dneva objave tega
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlog delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi sklica na naslov Golf in Kamp
Bled d.d., Kidričeva 10c, 4260 Bled, bodo
objavljeni skladno z 288. členom Zakona o
gospodarskih družbah.
Skupščine se udeležijo tisti delničarji, ki
so kot lastniki delnic vpisani v Klirinško depotni družbi na dan 19. 8. 2005 ter njihovi
pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih sprejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo mora biti pisno.
Golf in kamp Bled d.d.
uprava družbe
Andrej Šprajc, direktor

Št. 145/2005
Ob-20700/05
Na podlagi 24. člena statuta delniške
družbe Universal obrtno podjetje d.d. Ivančna Gorica in 283. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Universal d.d. Ivančna Gorica,
ki bo v sredo dne 24. 8. 2005 s pričetkom
ob 11.30 v sejni sobi na upravi družbe na
Malem Hudem 4a, Ivančna Gorica.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
a) Za predsednika skupščine se imenuje
Jože Nosan.
b) Za preštevalca glasov se imenujeta
Jelka Kastelec in Vendel Vaš.
c) Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Miro Košak.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za leto 2004.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček iz leta
2004 v vrednosti 73,091.124,51 SIT se uporabi za naslednje namene:
– delničarjem se izplača dividenda 400
SIT bruto na eno delnico oziroma skupno
11,112.000 SIT;
– nadzornemu svetu se kot udeležba v
dobičku za leto 2004 izplača 300.000 SIT
bruto, ki se razdeli članom nadzornega sveta v naslednjih zneskih: predsedniku nadzornega sveta 100.000 SIT bruto, namestnici
predsednika nadzornega sveta 100.000 SIT
bruto, članoma nadzornega sveta 50.000
SIT bruto;
– direktorju se kot udeležba v dobičku za
leto 2004 izplača 100.000 SIT bruto.
Za izplačila se uporabi del prenesenega čistega dobička iz leta 1999 v skupnem
znesku 11,512.000 SIT. Preostanek bilančnega dobička v znesku 61,579.124,51 SIT
se prenese v naslednje leto kot preneseni
dobiček. Dividenda pripada delničarjem, ki
so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine. Delničarjem se izplača dividenda
najkasneje v 60 dneh od dneva skupščine.
c) Skupščina družbe podeli upravi in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2004.
3. Razširitev dejavnosti družbe.

Predlog sklepa: dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
– 01.300 mešano kmetijstvo
– 01.411 urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin,
– 14.500 pridobivanje drugih rudnin in
kamnin,
– 26.610 proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo,
– 29.520 proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev,
– 34.300 proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje,
– 51.520 trgovina na debelo z kovinami
in rudami,
– 51.820 trgovina na debelo z gradbenimi stroji,
– 70.120 trgovanje z lastnimi nepremičninami,
– 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v
najem,
– 70.320 upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi,
– 71.320 dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem,
– 74.300 tehnično preizkušanje in analiziranje,
– 74.853 druga splošna tajniška opravila.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sedmi člen veljavnega
statuta družbe se uskladi z gornjim sklepom
o razširitvi dejavnosti družbe.
5. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu 240. člena
ZGD-F skupščina družbe pooblašča upravo, da v obdobju 18 mesecev kupuje lastne
delnice, katerih skupni nominalni znesek ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala, po
najnižji prodajni ceni 1.000 SIT in najvišji
prodajni ceni 3.842,33 SIT za delnico.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled pri Jožetu Kastelec – na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji. Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo svojo prisotnost na skupščini prijaviti
najmanj 3 dni pred skupščino na sedežu
družbe, pooblaščenci pa morajo v istem
roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.
Delničarje prosimo, da pridejo na sejo
vsaj eno uro pred najavljenim začetkom,
da bo lahko preverjen pripravljeni seznam
udeležencev glede na prijavljeno prisotnost
in da bodo prevzeli glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Universal d.d. Ivančna Gorica
uprava družbe
Ob-20718/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 44. statuta delniške družbe uprava družbe sklicuje
8. skupščino
delničarjev družbe Golf in kamp Bled
d.d., Kidričeva 10c, 4260 Bled,
ki bo v soboto dne 27. 8. 2005 ob 10.
uri na sedežu družbe, Kidričeva 10 c, 4260
Bled, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
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Št. 02-387/1-05
Ob-20723/05
Na podlagi določil ZGD in 40. člena Statuta družbe Graﬁka Soča, graﬁčna dejavnost in knjigotrštvo d.d. Nova Gorica, Sedejeva 4, uprava družbe sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Graﬁka Soča d.d. Nova Gorica,
Sedejeva 4,
ki bo v torek, 30. 8. 2005 ob 13. uri
v prostorih družbe, Nova Gorica, Sedejeva 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčnosti
se na predlog uprave in nadzornega sveta
izvoli predsednika skupščine in imenuje preštevalca glasov.
Skupščini prisostvuje tudi vabljena notarka Eva Lučovnik.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
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letnega poročila Graﬁke Soča d.d. za leto
2004.
3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 ter jima podeli razrešnico.
4. Sprejem sklepa o razrešitvi člana nadzornega sveta na lastno željo ter imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se na lastno željo razreši članico
Zvonko Črmelj z dnem 30. 8. 2005 in z istim
dnem imenuje Martina Murovca z mandatom do 12. 11. 2006.
5. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2005 imenuje revizijska družbe KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana.
6. Sprejem sklepa o umiku lastnih delnic
po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala skladno s 7. točko prvega odstavka
240. člena ZGD.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme sklep, da sme
družba odplačno pridobiti največ 67.627
lastnih delnic, z nominalno vrednostjo ene
delnice 1.000 SIT, pri čemer se tako pridobljene delnice umaknejo najkasneje v roku
dveh let od pridobitve.
b) Prednostna pravica pri pridobivanju
lastnih delnic se izključi.
c) Pri umiku 67.627 lastnih delnic, v nominalni vrednosti 1.000 SIT za eno delnico
družbe, se osnovni kapital družbe v znesku
288,840.000 SIT zmanjša za njihovo nominalno vrednost, kar znaša 67,627.000 SIT
tako, da osnovni kapital po umiku znaša
221,213.000 SIT in je razdeljen na 221.213
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT za
eno delnico. Umik delnic se izvede v breme
drugih rezerv iz dobička.
d) Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom delnic se izvede zaradi ustreznejšega razmerja med sestavinami kapitala ter
iz razloga po tretjem odstavku 243. člena
ZGD.
e) Skladno z določilom petega odstavka 356. člena ZGD se znesek, ki je enak
celotnemu nominalnemu znesku delnic, to
je 67,627.000 SIT, odvede v kapitalske rezerve.
f) Predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic prijavita za vpis
v sodni register.
g) Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe za sprejem sprememb statuta družbe Graﬁka Soča d.d., ki zadevajo uskladitev
besedila statuta s tem sklepom.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo v tajništvu
uprave, na sedežu družbe in so vpisani v
centralnem registru pri KDD po stanju na
zadnji prijavni dan na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Popolno gradivo za sejo skupščine, skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled
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na sedežu družbe v tajništvu uprave, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva
objave, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Graﬁka Soča d.d., Nova Gorica
uprava družbe
Ob-20726/05
Na podlagi 38. člena statuta Debitel, telekomunikacije d.d. Ljubljana (prečiščeno besedilo z dne 11. 11. 1998) sklicujem
skupščino
Debitel, telekomunikacije d.d.,
ki bo 25. avgusta 2005 ob 13.30 v sejni
sobi družbe Debitel, d.d., Železna cesta 18,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in veriﬁkacijske komisije ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika Blaža Pesjaka, za veriﬁkacijsko komisijo se imenuje Dragica Murovec.
Notarski zapisnik sestavi notar Miro Košak
iz Ljubljane.
2. Poročilo veriﬁkacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: na podlagi poročila veriﬁkacijske komisije o udeležbi na skupščini
skupščina ugotavlja, da je sklepčna in da
lahko prične z delom.
3. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
za leto 2004, razdelitev bilančnega dobička
in razrešnica upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2004.
Letno poročilo 2004 je obravnaval in
sprejel nadzorni svet družbe na svoji redni
seji dne 26. 4. 2005 na podlagi 274.a člena
Zakona o gospodarskih družbah. Skupščina na podlagi določil 282. in 282.a člena
ZAKONA o gospodarskih družbah odloča
o uporabi bilančnega dobička in razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina se je seznanila
z letnim poročilom družbe Debitel za leto
2004, revidiranimi računovodskimi izkazi
družbe za poslovno leto 2004, s poročilom nadzornega sveta Debitel d.d. o delu
in sprejemu letnega poročila za leto 2004
in revizorjevem poročilu. Skupščina potrdi
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe Debitel d.d. in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:
bilančni dobiček za leto 2004, sestavljen
iz nerazporejenega dobička iz preteklih
let in dobička za tekoče leto 2004 znaša
657,619.633 SIT.
Del dobička iz leta 2004 v višini
150,000.000 SIT se razporedi za izplačilo dividend in to 323,68 SIT bruto na delnico. Del
dobička v višini 47,000.000 SIT se razporedi
v statutarne rezerve. Ostali del dobička iz

leta 2004 v višini 180,928.997 SIT in celotni
nerazporejeni dobiček iz preteklih let v višini
279,690.636 SIT (skupaj 460,619.933 SIT)
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Debitel d.d. Ljubljana za leto 2005 se imenuje PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana, Parmova 53.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu direktorja Debitel,
d.d. Ljubljana, Železna cesta 18, ob delavnikih med 10. in 12. uro.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo svojo prisotnost na skupščini prijaviti
najmanj 3 dni pred skupščino na sedežu
družbe, pooblaščeni pa morajo v istem roku
oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba
shrani.
Delničarje prosimo, da pridejo na sejo
vsaj pol ure pred najavljenim začetkom, da
bo lahko preverjen pripravljeni seznam udeležencev glede na prijavljeno prisotnost in
da bodo prevzeli glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne z enakim dnevnim redom ob 18. uri v
istih prostorih. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Debitel, d.d. Ljubljana
direktor
Borut Razdevšek
Ob-20735/05
Na podlagi 41. člena Statuta družbe
Vega, proizvodnja optičnih naprav, Ljubljana, Stegne 13/a sklicujem
skupščino
delniške družbe Vega, proizvodnja
optičnih naprav, d.d. Ljubljana,
ki bo dne 29. 8. 2005, ob 12.30, v prostorih sejne sobe v III. nadstropju poslovne
stavbe družbe v Ljubljani, Stegne 13a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po
predlogu uprave.
Skupščina je seznanjena s tem, da je na
seji navzoča notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004, s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004 in poročilom revizorja.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne
izgube za leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančna izguba v skupni višini
434,498.189,94 SIT prenese v naslednje
leto.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2005 imenuje revizijska
družba EURO-IN & Partners d.o.o.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
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enem tednu po objavi tega sklica, če delničarji želijo, da so o njem pravočasno seznanjeni vsi delničarji.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za ﬁzične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg podatkov o pooblaščencu še število
glasov in ﬁrmo, sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. V primeru organiziranega
zbiranja pooblastil morajo biti le-ta sestavljena skladno z zakonom o prevzemih.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in uresničijo glasovno pravico pod pogojem, da svojo
udeležbo na skupščini prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu, Ljubljana, Stegne 13/a, vsak delovni dan od 25. 7. 2005 do 26. 8. 2005 in
sicer v času od 10. do 12. ure.
Prostori, kjer bo potekala skupščina,
bodo odprti 30 minut pred pričetkom zasedanja. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvorano
pravočasno zasedejo mesta.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 29. 8. 2005,
ob 13.30 v istih prostorih. Skupščina bo v
tam primeru veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vega, d.d.
uprava družbe
Robert Černe, univ. dipl. ekon.

javljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-00490505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. oktobra 2005 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 11. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2005

Objava sklepov skupščin
Ob-20630/05
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP –1 (Ur. l. RS, št. 56/99)
uprava družbe Unitas Armature, d.d. Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, objavlja obvestilo o izvedeni 9. seji skupščine delniške
družbe Unitas d.d., in sprejetih sklepih.
Skupščina je bila v torek, 12. 7. 2005, ob
13. uri na sedežu družbe. Na skupščini so
bili udeleženi delničarji in pooblaščenci, ki
imajo 141.145 delnic, kar predstavlja 81,409
osnovnega kapitala družbe.
2. Imenovanje organov skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
je skupščina sprejela naslednji sklep:
– za predsednika skupščine se imenuje
Barbara Kürner-Čad,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Cerar Izidor in Aleksander Rus.
Seji je prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
3. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta za leto 2004.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
je skupščina sprejela naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe
za leto 2004, mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
4. Uporaba bilančnega dobička in potrditev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
je skupščina sprejela naslednji sklep:

a) Bilančni dobiček iz leta 2004 v znesku
138,181.878,99 SIT ostane nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za njuno delo v letu
2004.
5. Odstop in izvolitev dveh novih članov
nadzornega sveta.
Skupščina je sprejela naslednji sklep:
skupščina se seznani z odstopnima izjavama predsednice nadzornega sveta Ksenije
Gašperšič in člana nadzornega sveta Cirila
Logarja in izvoli za nova člana nadzornega
sveta za obdobje 4 let, dr. Gerharda Glinzererja in dr. Rolanda Grilca.
6. Imenovanje revizorja.
Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: za poslovno
leto 2005 se za revizorja imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o.
Unitas d.d.
uprava družbe
Ob-20702/05
Skupščina družbe Bell-Commerce d.o.o.
v likvidaciji, Vodiška cesta 64, 1217 Vodice,
je na svoji skupščini dne 6. 7. 2005 sprejela
sklep, da se družba Bonig d.o.o., Valjhunova 11, Ljubljana, ki jo zastopa direktor Igor
Bončina, razreši kot likvidacijski upravitelj
družbe Bell-Commerce d.o.o. v likvidaciji.
Za likvidacijskega upravitelja družbe
Bell-Commerce d.o.o. v likvidaciji se imenuje družba FST d.o.o., 1000 Ljubljana,
Koprska 94, ki jo zastopa direktorica Metka
Težak.
Bell-Commerce d.o.o. v likvidaciji

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 49/2005
Os-20205/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 49/2005 sklep z dne 11. 7. 2005:
I. To sodišče je dne 10. 6. 2005 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Vizija, Računalniško informacijski
inženiring d.o.o., Ljubljanska 42, Celje z
dne 1. 6. 2005 in je dne 11. 7. 2005 ob 9.30
začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Vizija, Računalniško informacijski inženiring
d.o.o., Ljubljanska 42, Celje (matična številka: 5279321, ID št. za DDV: SI19931573).
Odslej se ﬁrma glasi: Vizija, Računalniško informacijski inženiring d.o.o., Ljubljanska 42, Celje (matična številka: 5279321, ID
št. za DDV: SI19931573) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti pri-
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St 50/2005
Os-20206/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 50/2005 sklep z dne 11. 7. 2005:
I. To sodišče je dne 10. 6. 2005 ob 8.
uri prejelo predlog za začetek stečajnega
postopka nad dolžnikom: Vizija Soft, Računalniški inženiring in svetovanje d.o.o.,
Ljubljanska 42, Celje, z dne 1. 6. 2005 in
je dne 11. 7. 2005 ob 10.30 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Vizija Soft, Računalniški inženiring in svetovanje d.o.o.,
Ljubljanska 42, Celje (matična številka:
5391105, ID št. za DDV: SI29995175).
Odslej se ﬁrma glasi: Vizija Soft, Računalniški inženiring in svetovanje d.o.o., Ljubljanska 42, Celje (matična številka: 5391105,
ID št. za DDV: SI29995175) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 tok (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-00500505).
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V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. oktobra 2005 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 11. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2005
St 45/2005
Os-20207/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 45/2005 sklep z dne 11. 7. 2005:
I. To sodišče je dne 23. 5. 2005 ob 8.
uri prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Motiva, Trgovina, storitve d.o.o., Goriška
46, Velenje, z dne 20. 5. 2005 in je dne
11. 7. 2005 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Motiva, Trgovina, storitve d.o.o., Goriška 46, Velenje
(matična številka: 1804448, ID št. za DDV:
SI88105172).
Odslej se ﬁrma glasi: Motiva, Trgovina,
storitve d.o.o., Goriška 46, Velenje (matična številka: 1804448, ID št. za DDV:
SI88105172) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-00450505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. oktobra 2005 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 11. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2005
St 54/2005
Os-20208/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 54/2005 sklep z
dne 11. 7. 2005:
I. To sodišče je dne 17. 6. 2005 ob 10.25
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave nad dolžnikom:
Hotelirstvo Rogaška, Hoteli in turizem
d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina
in njegovimi upniki, z dne 16. 6. 2005 in je
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dne 11. 7. 2005 ob 8.30 začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Hotelirstvo
Rogaška, Hoteli in turizem d.o.o., Zdraviliški
trg 13, Rogaška Slatina (matična številka:
1526138, ID št. za DDV: SI49570242) 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
(11. 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 dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006-00540505.
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 Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, številka delovnega dovoljenja L7/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Mercator-SVS d.d., Rogozniška cesta
8, 2250 Ptuj,
2. Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana,
3. Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje
17, 3000 Celje,
4. Karba mge d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 21, 9240 Ljutomer,
5. predstavnik delavcev – Darja Kužner,
Rogaška Slatina.
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. 5-54-2005, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2005
St 155/2004
Os-20209/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 155/2004 sklep z dne 11. 7.
2005:
I. To sodišče je dne 7. 12. 2004 ob 15.25
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Marič
Bojan s.p., »Gradnje in fasade«, Prušnikova 17, Vojnik, z dne 7. 12. 2004 in je dne
11. 7. 2005 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Marič Bojan s.p.,
»Gradnje in fasade«, Prušnikova 17, Vojnik (matična številka: 5585280, ID št. za
DDV: SI11691409).
Odslej se ﬁrma glasi: Marič Bojan s.p.,
»Gradnje in fasade«, Prušnikova 17, Vojnik

(matična številka: 5585280, ID št. za DDV:
SI11691409) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-01550405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. oktobra 2005 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 11. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2005
St 47/2005
Os-20210/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 47/2005 sklep z
dne 12. 7. 2005:
I. To sodišče je dne 27. 5. 2005 ob 12.30
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave nad dolžnikom:
Tornado, Podjetje za trgovino, gostinstvo
in turizem d.o.o., Kovaška cesta 37, Zreče,
z dne 26. 5. 2005 in je dne 12. 7. 2005 ob
8.30 začelo postopek prisilne poravnave med
dolžnikom: Tornado, Podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem d.o.o., Kovaška cesta 37,
Zreče (matična številka: 5440351, ID št. za
DDV: SI35656280) 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
(12. 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.
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Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11 42153-7110006-00470505.
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 Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Poštna banka Slovenije d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor,
2. Engro Tuš d.o.o., Ljubljanska cesta
87, Celje,
3. Banka Celje d.d., Vodnikova 2, Celje,
4. Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
5. predstavnik delavcev – Ločnikar Igor,
Skomarje 47, 3214 Zreče.
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. 5-47-2005, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 7. 2005
St 147/2004
Os-20211/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 147/2004 sklep z dne 12. 7.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Tišlerija Drev, Darko Drev s.p., Zakl 6, Gomilsko (matična številka: 5931597, ID št.
za DDV: SI54326125), se zaključi, v skladu
z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Tišlerija
Drev, Darko Drev s.p., Zakl 6, Gomislko
(matična številka: 5931597, ID št. za DDV:
SI54326125) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 7. 2005
St 166/2004
Os-20212/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 166/2004 sklep z dne 20. 6.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Planko Anton s.p., »Avtoprevoznik – javni prevoz blaga«, Hotunje 20a, Ponikva
– v stečaju (matična številka: 5391651, ID
št. za DDV: SI13260324), se zaključi v skladu z določili 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 29.
junija 2005 ob 9.30, soba št. 106/I tukajšnjega 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: Planko Anton s.p. »Avtoprevoznik – javni prevoz
blaga«, Hotunje 20a, Ponikva – v stečaju
(matična številka: 5391651, ID št. za DDV:

SI13260324), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 6. 2005
St 21/2005
Os-20213/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 21/2005 z dne 8. 7. 2005 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Termonova trade, trgovina, export-import
d.o.o. Kozina, Reška c. 2, Hrpelje, matična
številka 5812879, šifra dejavnosti 45.330 se
začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 7. 2005
St 6/2005
Os-20214/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2005 z dne 20. 6. 2005 potrdilo prisilno poravnavo, sklenjeno na naroku dne 27. 6. 2005
med dolžnikom IKA trgovsko podjetje Žiri
d.o.o., Industrijska 11, Žiri, matična številka 5332150, šifra dejavnosti 52.488, davčna
številka 84885211, in njegovimi upniki.
Terjatve so bile razvrščene glede na način poplačila na dva razreda:
– razred 1: upniki – dobavitelji in ostali, katerih terjatve bodo poplačane v enem
letu od pravnomočno potrjene prisilne poravnave v višini 20%, valorizirane z rastjo
drobnoprodajnih cen od dneva začetka postopka prisilne poravnave do roka za izplačilo terjatev;
– razred 2: upniki katerih položaj se tudi
po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni.
Seznam upnikov z navedbo ugotovljenih
in zmanjšanih zneskov terjatev je sestavni
del sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 30. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 7. 2005
St 109/2003
Os-20215/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve v stečajnem postopku nad Tean
d.o.o., Domžale – v stečaju za dne 9. 9.
2005 ob 11.15 v 363/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2005
St 72/2005
Os-20216/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Trendes d.o.o., Motnica 7a, Trzin za dne 12. 9. 2005 ob 13. uri v prostorih
Okrožnega sodišča v Ljubljani, Slovenska
41, 9. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2005
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St 147/2001
Os-20217/05
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana v
postopku prisilne poravnave nad IMP TEN
d.d., Vojkova c. 58, Ljubljana, ki se vodi
pod opr. št. St 147/2001 razpisuje nov narok za obravnavanje predloga za ustavitev
postopka prisilne poravnave za dne 14. 9.
2005 ob 12. uri v prostorih Okrožnega sodišča v Ljubljani, Slovenska 41, 9. nadstropje,
sejna soba.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2005
St 16/2005
Os-20218/05
1. Z dnem 12. 7. 2005 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Prevozništvo, trgovina na debelo v tranzitu – uvoz – izvoz, Mladenovič Sašo s.p., Tišina 4/a,
matična številka 5254501, davčna številka
12737186.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
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.
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 42200-7110006-51100165.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 26. 9. 2005 ob 9.30 v razpravni dvorani
št. 12 Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 12. 7. 2005 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 7. 2005
St 82/2004
Os-20219/05
1. Z dne 12. 7. 2005 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Gostilna »Pri Emili« Emilija Horvat s.p., Vrazova ulica 12,
Murska Sobota, matična številka 5795604,
davčna številka 49991256.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
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 odstav-
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ka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
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 42200-7110006-51100824.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 26. 9. 2005 ob 9.15 v razpravni dvorani
št. 12 Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 12. 7. 2005 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 7. 2005
St 66/2004
Os-20405/05
V stečajni zadevi stečajnega dolžnika
Kartonaža, Graﬁčno in embalažno podjetje Murska Sobota d.d., Lendavska 1
– v stečaju, obveščamo upnike stečajnega
dolžnika, da bo dne 29. 8. 2005 ob 10. uri, v
razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča,
2. narok za preizkus upniških terjatev.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 7. 2005
St 77/2004
Os-20406/05
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Klemenčič Leopold s.p. Zidarstvo in
strojno izdelovanje cementnih tal, Police
9 – v stečaju, davčna številka 38427478,
matična številka 1007068, se iz razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 7. 2005
St 74/2004
Os-20407/05
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika DZK Agencija – Bonum Slovenija, Danica Kurbus s.p. Zdraviliško naselje
6, Radenci – v stečaju, davčna številka
18456626, matična številka 1289799, se iz
razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
zaključi.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 7. 2005
St 28/2001
Os-20408/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Stol Sloga d.o.o., Komenda
– v stečaju za dne 19. 9. 2005 ob 10.30 v
sobi 321/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2005
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St 124/2005
Os-20409/05
To sodišče je s sklepom St 124/2005 dne
12. 7. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Atra d.o.o., Ljubljana, matična
številka 1420941.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 10. 2005 ob 10.15, soba 321/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2005
St 14/98
Os-20410/05
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
opr. št. St 14/98 z dne 11. 7. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Tectum
d.d. – v stečaju, Ljubljana, Pod Ježami 5.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2005
St 57/2005
Os-20448/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 57/2005 sklep z dne 15. 7. 2005:
I. To sodišče je dne 24. 6. 2005 ob 13.45
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: »Termoglas« – Gradbene izolacije in steklarstvo,
Viktor Seme s.p., Poženelova ulica 3, Laško, z dne 20. 6. 2005 in je dne 13. 4. 2005
ob 11. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: »Termoglas« – Gradbene izolacije in
steklarstvo, Viktor Seme s.p., Poženelova
ulica 3, Laško (matična številka: 5556337,
ID št. za DDV: SI96897066).
Odslej se ﬁrma glasi: »Termoglas«
– Gradbene izolacije in steklarstvo, Viktor Seme s.p., Poženelova ulica 3, Laško
(matična številka: 5556337, ID št. za DDV:
SI96897066) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek

in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-00570505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. oktobra 2005 ob 13.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 15. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 7. 2005
St 91/2004
Os-20449/05
To sodišče je pod opr. št. St 91/2004,
dne 16. 6. 2005 potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom DA-MI-GRO Trgovina in
storitve d.o.o., Sokolska 19, Maribor in
njegovimi upniki. Terjatve upnikov so razvrščene v naslednje razrede:
Razred A – razred terjatev ločitvenih in
izločitvenih upnikov, katerih se položaj s
pravnomočnostjo sklepa po potrjeni prisilni
poravnavi, ne spremeni.
Razred B – vključuje terjatve po 160.
členu ZPPSL, katerih položaj se s pravnomočnostjo sklepa po potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni. V ta razred so vključene
terjatve zaposlenih, in sicer neizplačane
plače zaposlenih za obdobje 3 mesecev
pred začetkom prisilne poravnave v višini
5,656.162 SIT.
Razred C – vključuje terjatev države iz
naslova zamudnih obresti, ki so se natekle od neplačanih davkov in prispevkov do
dneva postopka prisilne poravnave, za katere se predlaga odpust celotne obveznosti, skladno s 16. členom Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij, te obresti znašajo
117.135 SIT.
Razred D – razred upnikov, ki bodo svoje terjatve, ki so nastale v postopku prisilne poravnave konvertirali v poslovni delež
– osnovni kapital družbe.
Razred E – vključuje terjatve, ki niso razvrščene v A, B, C in D razred in se poplačajo
v skladu s 1. točko drugega odstavka 48.
člena ZPPSL v 23% v enem letu po pravnomočnosti sklepa o sklenjeni in potrjeni
prisilni poravnavi.
V skladu s tretjim odstavkom 48. člena
ZPPSL se od dneva začetka prisilne poravnave do poplačila terjatve upnikom ne
obrestujejo.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
2. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 7. 2005
St 131/2005
Os-20450/05
To sodišče je s sklepom z dne 14. 7.
2005 pod opr. št. St 131/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Andor Group trgovina d.o.o., Masarykova ul. 17, Ljubljana, matična številka
1519123, šifra dejavnosti 52.420, davčna
številka 13565958.
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Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(14. 7. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Nataša Gibičar Toš iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Andor d.o.o., Klanec pri Kozini 19c,
Kozina,
– SGP Kresnice d.o.o., Mestni trg 20,
Višnja gora,
– Veletekstil d.d., Leskoškova 10, Ljubljana,
– Once d.o.o., Gregorčičeva ul. 8,
Kranj,
– Klun Marjeta s.p., Trgovina Mak, Cesta
na Ugar 2, Ribnica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 14. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2005

3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu z 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka.
4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
21. 10. 2005 ob 10. uri v razpravni dvorani
št. IV/II tukajšnjega sodišča, Cesta krških
žrtev 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 14. 7. 2005

St 224/2002
Os-20451/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad HKS Sicura Ljubljana – v
stečaju za dne 26. 9. 2005 ob 9.15 v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9.
nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču, 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 13. 7. 2005
St 162/2005
Os-20452/05
To sodišče je s sklepom St 162/2005 dne
13. 7. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Deloza družba za proizvodnjo
delovne, zaščitne in ostale konfekcije
d.d., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi, matična št. 5067219, šifra
dejavnosti 18.210.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Boris Dolamič 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 10.30 v sobi 363/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2005
St 7/97
Os-20453/05
To sodišče je s sklepom, opr. št. 7/97 z
dne 2. 6. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Alples pohištvo d.o.o. – v
stečaju, Češnjica 48/a, Železniki.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 7. 2005
St 67/2004
Os-20454/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 67/
2004 dne 11. 7. 2005 na podlagi prvega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Andante,
poslovne storitve, d.o.o., Kapucinski trg
8, Škofja Loka, šifra dejavnosti 70.310, matična številka 5531292 in postopek z istim
dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 7. 2005
St 22/2005
Os-20455/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St
22/2005 dne 11. 7. 2005 na podlagi prvega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Seljim
Kazimi, s.p., Kazimi splošna gradbena
dela, Struževo 3/a, Kranj, šifra dejavnosti
F/45.210, matična številka 1560255 in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
Poslovnega registra Slovenije.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 7. 2005
St 12/2005
Os-20456/05
To sodišče na podlagi prvega odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 12/2005 z dne
14. 7. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Jutranjka, Trgovina in storitve
d.d., Radna 3, Sevnica, matična številka
5087301, šifra dejavnosti 18.220.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Tomaž Kos s.p., iz Celja, Ulica XIV. divizije
14/III.

Stran

St 73/2005
Os-20624/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 73/
2005 dne 15. 7. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Merinka Maribor d.d., Valvasorjeva ul. 38, Maribor.
Šifra dejavnosti: 17.230, matična številka: 5040469.
Odslej ﬁrma glasi: Merinka Maribor d.d.
– v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, univ. dipl. ek., Lorbekova 19,
Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. 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 za
pravne osebe št.: 01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za
ﬁzične osebe št.: 01100-1000338529, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
28. 10. 2005 ob 9. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 7. 2005
St 92/2005
Os-20625/05
To sodišče je s sklepom St 92/2005
dne 14. 7. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Parketarske storitve in polaganje vseh vrst talnih oblog na terenu Miroslav Gregorn s.p., Glinškova ploščad
13, Ljubljana, matična številka 5464730,
davčna številka 96187611, šifra dejavnosti
45.430, ter nato z istim sklepom ta postopek
zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz Poslovnega registra pri Ajpes.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2005
St 147/2005
Os-20626/05
To sodišče je s sklepom St 147/2005 dne
15. 7. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom NIK Plast, Proizvodnja in trgovina d.o.o., Tomšičeva c. 13, Kočevje,
matična številka 5991978, davčna številka
34939938.

Stran
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Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga
Tanko iz Ribnice.
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 vložit 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 10. 10. 2005 ob 11. uri, soba 311/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2005
St 304/2004
Os-20627/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
304/2004 dne 13. 7. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Digital Deve-
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lopment d.o.o., Tavčarjeva 10, Ljubljana,
matična številka 5463718.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2005
St 11/2002
Os-20628/05
To sodišče je s sklepom, opr. št. 11/2002
z dne 14. 7. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Ferem, podjetje za proizvodnjo kovinskih izdelkov, d.o.o., Jesenice – v
stečaju, Cesta železarjev 8, Jesenice.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh o objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 7. 2005
St 17/97
Os-20629/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 17/97 dne 12. 7. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Sinoles p.o.,
Stantetova 9, Ivančna Gorica.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2005

Priglasitveni list
Babnik Marija, Bizoviška 57A, LjubljanaDobrunje, priglasitveni list, opravilna
št. 26-248/94, izdan dne 1. 5. 1994.
gnh-193614

Potne listine
Alukić Azra, Plešičeva 43, Ljubljana,
potni list, št. P00762676. gnl-193985
Alukić Enes, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. P00609288, izdala
UE Ljubljana. gng-193965
Bračič Igor, Ljubljanska cesta 17, Rače,
potni list, št. P01122996. gnw-193724
Branković Marko, Prušnikova 15, Ljubljana, potni list, št. P00958515. gnf-193966
Bučar Janez, Trška gora 2/a, Novo
mesto, potni list, št. P00320535, izdala UE
Novo Mesto. gnu-193701
Čehić Elvis, Jenkova 14, Velenje, potni
list, št. P00132709. gng-193840
Dežman David, Zabreznica 1, Žirovnica,
potni list, št. P00782015. gnl-193910

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Blago
Št. 3511-2/2005-67

Ob-20827/05

Popravek
V razpisu za oddajo javnega naročila za
dobavo in montažo 18 kosov operacijskih
miz s pripadajočo opremo, enega kosa prelagalne mize ter enega kosa dekontaminacijske komore, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005, Ob-17866/05
in popravek Uradni list RS, št. 64 z dne 8. 7.
2005, se dopolnjujejo oziroma popravljajo
naslednje točke:
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža 18 kosov operacijskih miz s pripadajočo opremo, dva kosa prelagalne mize
ter en kos dekontaminacijske komore:
1. sklop: Splošno bolnišnico Murska Sobota,
2. sklop: Splošno bolnišnico Novo mesto,
3. sklop: Splošno bolnišnico Izola,
4. sklop: Splošno bolnišnico Maribor in
5. sklop: Onkološki inštitut Ljubljana.
Natančen popis blaga in količin po sklopih je razviden iz tehničnih speciﬁkacij.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora priložiti:

– bančno garancijo za resnost ponudbe
(ob vložitvi ponudbe).
Izbran ponudnik bo moral priložiti:
– bančno garancijo za dobro izvedbo
posla (najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe),
– bančno garancijo za dobro izvedbo posla po 5. členu Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov (najkasneje
10 dni po sklenitvi pogodbe),
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku (ob primopredaji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, drugi odstavek, 2.
točka: a) f) in g) ZJN-1-UPB1:
Ponudnika, dokazuje s seznamom najvažnejših opravljenih dobav in montaž medicinskih pripomočkov od 1. 9. 2002 dalje, z
navedbo vrste dobav in časa dobav, vrednosti pogodb in navedbo naročnikov.
Ministrstvo za zdravje

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Ristič Zoran s.p., Černetova ulica 7A,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike,
črne barve z napisom v prvi vrsti PLOŠČICA, spodaj z manjšimi črkami GRADBENIŠTVO IN INŽINIRING,spodaj Zoran Ristič
s.p., v zadnji vrstici Černetova ulica 7A,
1000 Ljubljana. gnh-193968

Dogar Muhič Tatjana Jasmina, Mlaka
pri Kočevju 44, Stara Cerkev, potni list,
št. P00579884, izdala UE Kočevje.
gnj-193712
Doler Miha, Trg 4. aprila 60, Mežica,
potni list, št. P01026689, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnn-193908
Drinić Mirko, Brilejeva ulica 9, Ljubljana,
potni list, št. P00841515. gnl-193835
Duga Miranda, Na žago 5, Straža, potni
list, št. P00569195, izdala UE Novo mesto.
gny-193897
Ekart Jožica, Prepolje 101, Marjeta na
Dravskem polju, potni list, št. P00851773.
gnz-193846
Finšgar Matjaž, Grajenščak 93B, Ptuj,
potni list, št. P00372868. gnr-193579
Gluhić Ervin, Jamska 4, Postojna, potni
list, št. P00393561. gnc-193969
Golob Sanja, Ulica Dušana Kvedra 51,
Celje, potni list, št. P01098848, izdala UE
Celje. gng-193915
Gostić Novak, Kidričevo naselje
9, Postojna, potni list, št. P00958717.
gng-193515
Gregorič Grega, Partizanska 45, Sežana,
potni list, št. P00688275. gny-193722
Kastelic Andrej, Uzmani 1, Rob, potni
list, št. P00825864, izdala UE Ljubljana.
gnn-193883
Kerin Nataša, Šuštarjeva 35, Trbovlje,
potni list, št. P00861629, izdala UE Trbovlje.
gnt-193702
Kesič Maja, Dunajska 196, Ljubljana,
potni list, št. P00024316. gnj-193912
Klančar Sandra, Ulica bratov Kotar 21,
Trzin, potni list, št. P00668022, izdala UE
Domžale. gnf-193566
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Klančar Sandra, Ulica bratov Kotar
21, Trzin, potni list, št. 000099737.
gnz-193571

Pezdirc Tomaž, Dolenja vas 3/a,
Črnomelj, potni list, št. P00691683, izdala
UE Črnomelj. gnu-193576

Stojčovski Vančo, Cesta 1. maja 5,
Kranj, potni list, št. P00696654, izdala UE
Kranj. gnp-193581

Klep Zvonko, Selnica ob Muri 1/b,
Selnica ob Dravi, potni list, št. P01009571.
m-909

Plahuta Boštjan, Črnova 52A, Velenje,
potni list, št. P00792721. gni-193913

Sukič Klaudio, Ob Kanalu 20, Murska
Sobota, potni list, št. P01071507.
gne-193592

Stran

Kodrič Tina, Nova ulica 19, Poljčane,
potni list, št. P00486202. gnd-193843

Plevnik Lilijana, Dvoržakova 12,
Ljubljana, potni list, št. P00106922, izdala
UE Ljubljana. gnv-193900

Kolenc Koprivc Tanja, Letoviška pot
6, Koper – Capodistria, potni list, št.
S00000047 – službeni. gno-193832

Plevnik Tina, Dvoržakova 12, Ljubljana,
potni list, št. P00109145, izdala UE
Ljubljana. gnt-193902

Kotroman Blagoje, Preglov trg 13,
Ljubljana, potni list, št. P00700191.
gnt-193606

Podhostnik Manuel, Gregorčičeva ulica
35, Maribor, potni list, št. P01030682.
gno-193932

Šterpin Josip, Garibaldijeva 10, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00904388,
izdala UE Piran. gno-193557

Kovačič Matjaž, Valesova 8, Maribor,
potni list, št. P00925550. gnb-193720

Praprotnik Aleš, Kremžarjeva ulica
20, Ljubljana, potni list, št. P00769276.
gnn-193983

Šušmelj Jožef, Ulica Ivana Regenta 30,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000179459, izdala UE Nova Gorica.
gno-193907

Krajnc Tomaž, Pod kostanji 2, Celje,
potni list, št. P01050058. gnx-193848
Križaj Andrej, Moste 11K, Žirovnica,
potni list, št. P00489657. gnz-193646
Lapajne Marijan, Vojkova 5, Idrija,
potni list, št. P00356605, izdala UE Idrija.
gnk-193736
Leban Oton, Most na Soči 77,
Most na Soči, potni list, št. P00124135.
gnu-193901
Macura Goran, Ig 444, Ig, potni list, št.
P00307533. gns-193903
Majnik Jure, Podlinbarskega 47B, Ljubljana, potni list, št. P00429746. gnz-193746
Memić Zlate, Litostrojska 10, Ljubljana,
potni list, št. P00232061. gnm-193609

Ramovš Špela, Golnik 160, Golnik, potni
list, št. P00961768. gnx-193648
Remškar Robert, Brezoviška cesta
16, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00696386. gni-193813
Rešeta Marjan, Trnje 72, Pivka, potni
list, št. P0691333, izdala UE Postojna.
gny-193697
Sagadin
Matija,
Podlubnik
261,
Škofja Loka, potni list, št. P00699198.
gnb-193745
Sojič Dragan, Parecag 6, Sečovlje –
Sicciole, potni list, št. P00900268, izdala
UE Piran. gnv-193700

Sukič Matej, Ob Kanalu 20, Murska
Sobota, potni list, št. P00442635.
gnd-193593
Šolmajer Luka, Vogelna 10, Ljubljana,
potni list, št. P00701091. gnx-193823

Šušmelj Olga, Ulica Ivana Regenta 30,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000179459, izdala UE Nova Gorica.
gnp-193906
Švabelj Velimir, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
potni list, št. P00838870. gnk-193861
Turk Ivan, Plintovec 10, Zgornja
Kungota, potni list, št. P00408020. m-910
Vrbanec Josip, Markovičeva ulica
17, Maribor, potni list, št. P00600454.
gnf-193716
Žohar Manja, Cesta na Grad 69, Celje,
potni list, št. P00136604. gnb-193670

Mihič Urban, Savinjska cesta 5, Trbovlje,
potni list, št. P00795187. gnj-193962
Mostarac Borislav, Golo Brdo 34,
Medvode, potni list, št. P00307316.
gnr-193529
Muhič Aljoša, Mlaka pri Kočevju 44,
Stara Cerkev, potni list, št. P00536090,
izdala UE Kočevje. gnk-193711
Muhič Pia, Mlaka pri Kočevju 44, Stara
Cerkev, potni list, št. P00660938, izdala UE
Kočevje. gnm-193709
Nared Samo, Bratov Kotar 20, Trzin,
potni list, št. P00137688, izdala UE
Domžale. gns-193928
Novak
Gašper,
Medvedova
15,
Ljubljana, potni list, št. P001057734.
gnm-193984

Osebne izkaznice
Ahčin Marija, Gornje Retje 4, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 000497417.
gnv-193600
Ajdišek Ivanka, Ornuška vas 8,
Trebelno, osebno izkaznico, št. 000329803.
gnl-193785
Amon Samo, Maroltova 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000864042.
gnt-193977
Babšek Poljak David, Tugomirjeva
ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
0016644900. gnt-193752

Bizjak Maja, Lokve 10, Trnovo pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 001417567.
gnv-193950
Bizjak Zoran, Bilje 130 b, Renče, osebno
izkaznico, št. 000387039. gnp-193756
Blagojević Miloš, Momšičeva 70/c,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000045043.
gni-193563
Blažič Ivan, Pionirska ulica 1, Kanal,
osebno
izkaznico,
št.
000293004.
gnu-193951
Bolhar Jurij, Usnjarska ulica 5/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000772540.
gnm-193934

Badovinac Vanja, Bičevje 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001629361. gnz-193671

Brajdič Darija, Zeljne 59, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001686230.
gnx-193723

Balon Ana, Ulica v Kokovšek 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000489506.
gnx-193673

Brečko Estera, Vojkova ulica 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 001343461.
gnn-193733

Bašelj Ignac, Ulica bratov Babnik,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000341689.
gni-193663

Brezovnik Danila, Sv. Anton, Kocjančiči
25, Pobegi, osebno izkaznico, št.
001157178. gnf-193741

Bauman Alen, Prušnikova 56, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001824213.
gny-193622

Budin Darko, Celovška cesta 140,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001511847.
gnh-193664

Peulić Milorad, Kunaverjeva 9, Ljubljana,
potni list, št. P00243856. gnc-193869

Benkoč Adela Marija, Stari trg 13,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001061219. gng-193815

Chichetinine Alexandre, Partizanska
44, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001316235. gnj-193562

Pevec Frančišek, Zagorica pri Velikem
Gabru 10, Veliki Gaber, potni list, št.
P00346065. gnw-193874

Bezjak Janez, Belšakova 13, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000623240.
gnk-193561

Cigut Boštjan, Murska ulica 27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001859495.
gno-193782

Pajek Stanko, Mislejeva ulica 3,
Ljubljana, potni list, št. P00712138.
gnm-193834
Pavić Natalija, Cesta Kozijanskega
odreda 4, Štore, potni list, št. P00517733,
izdala UE Celje. gnv-193575
Petančič Mitja, Savlje 40, Ljubljana,
potni list, št. P00039879. gnj-193837
Peulić Jagoda, Kunaverjeva 9, Ljubljana,
potni list, št. P00245660. gnf-193866
Peulić Miladin, Kunaverjeva 9, Ljubljana,
potni list, št. P00581182. gnd-193868
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Czecher Kristina, Ulica Kozjanskega
odreda 21, Rogaška Slatina, osebno
izkaznico, št. 000109817. gnx-193798

Grosek Herbert, Zbelovo 51, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
001500851. gnd-193818

Klemen Dejan, Prisoja 4, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000233280.
gnc-193594

Dervarič Elek, Klopčičeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000430280.
gne-193667

Gross Grgo, Clevelandska ulica 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000409594.
gnn-193683

Klemenčič Branko, Grenc 30, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000158610.
gnf-193816

Dimič Peter, Zidarska pot 1, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001536006.
gns-193803

Habinger Rudolf, Prisojna ulica 3,
Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 001466573. gnn-193933

Klinar Irena, Ozka ulica 20, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000843144.
gns-193778

Dolenec Dominik, Gubčeva ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000732571.
gnr-193679

Hafner Jožefa, Godešič 82, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000367229.
gnh-193814

Kocbek Matej, Žice 39, Sv.Ana v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001549497. gnb-193820

Draksler Antonija Bogomila, Zasavska
cesta 36/a, Kranj, osebno izkaznico, št.
001105774. gnz-193796

Hafner Milan, Pipanova cesta 80,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000449968.
gnp-193806

Koderman Ivanka, Linhartova ulica 2
a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001576593.
gnq-193755

Hojker Saša, Pražakova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000383326.
gnu-193676

Kolar Lucija, Lopata 60, Celje, osebno
izkaznico, št. 001897832. gno-193732

Drinić Mirko, Brilejeva ulica 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000631678.
gnk-193836
Ekart Blaž, Prepolje 101, Marjeta na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001527374. gnb-193845
Ekart Eva, Prepolje 101, Marjeta na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001642451. gnc-193844
Fabrici Pia, Zvezna ulica 5, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001561869.
gnh-193764
Fazlić Sulejman, Tugomerjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001333939.
gni-193688
Ferjan Marija, Janče 2, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000814175. gns-193678
Ferk Miha, Ob suhi 1/a, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1487815.
gnx-193898
Ferlin Mojca, Češča vas 8, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001680850.
gnz-193946
Ferran Feliks, Sv. Peter 25, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 001564159.
gnv-193750
Filip Metka, Panonska ulica 105,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 000145603.
gnu-193776
Flisek David, Sečovlje 53, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 001200795.
gnu-193751
Furlan Slava, Jadranska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000672204.
gnw-193674
Gaborovič Ela, Ulica Molniške čete 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001652249.
gnd-193668
Gačnik Zdenka, Ulica Mirana Jarca
9, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001337336. gnf-193941
Gajić Radič, Bratovševa Ploščad 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000009896.
gnh-193689
Gavrić Lovrec Vida, Razlagova ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000042645.
gnj-193762
Globokar Vladislav, Gubčeva ulica 18,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001447594.
gne-193792
Gosar Magdalena, Mirje 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001341213.
gng-193690

Horvat Martin, Strossmayerjeva 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000356665.
gnk-193586
Horvat Stjepan, Lačaves 2A, Kog,
osebno
izkaznico,
št.
001497895.
gne-193742
Hrastelj Branka, Jamova ulica 2A,
Celje, osebno izkaznico, št. 001463991.
gno-193707
Hudorovac Snežana, Taborska cesta
12A, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000285903. gny-193972
Hudorovič Sanelo, Taborska cesta
12A, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001742489. gnz-193971
Ignjatović Ranko, Metelkova ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000307133.
gnf-193766
Janžel Damijan, Zabovci 87 a, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
001573175.
gnr-193754
Jecl Terezija, Stranje 9, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000672748.
gns-193603
Jeke Vesna, Dunajska cesta 184/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001636864.
gng-193665
Jenko Marjan, Ilirska ulica 36, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000083413.
gnm-193684
Jesenovec Jalen, Puštal 59, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000237230.
gne-193817
Jurić Zdravko, Tomšičeva ulica 17B,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001750090.
gnl-193735
Kanduti Romea, Griže 4a, Griže, osebno
izkaznico, št. 000262989. gnf-193791
Kastelic Vesna, Dečja vas 25, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000374277.
gnn-193783
Ker Tadej, Planina 2, Postojna, osebno
izkaznico, št. 000938764. gnq-193780

Korenjak Alojz,
Radegunda
19,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 000381777.
gnu-193801
Kos Janez, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001125825.
gny-193672
Kostanjevec Erik, Martina Krpana 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001505716.
gni-193963
Košir Kristina, Klavčičeva ulica 2,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000025519.
gni-193788
Košir Matej, Zavrti 1, Sodražica, osebno
izkaznico, št. 001223719. gnp-193981
Krajnc Anja, Smetanova ulica 46,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001394451.
gne-193767
Krajnc tomaž, Dupleška cesta 148,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000174069.
gnl-193760
Kramersteter Dario, Dragonja 126,
Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico, št.
001300282. gnw-193749
Kranjc Mirko, Kotnikova 32, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000980467.
gng-193890
Križanič Daša, Dolenjska cesta 240,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001723750.
gnp-193681
Križanič Nejc, Dolenjska cesta 240,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001893234.
gnq-193680
Križman Tatjana, Jagrova 10, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
000572029.
gnz-193896
Kunaver Jelena, Maroltova 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000581159.
gnv-193550
Kurent Ema, Cesta Ceneta Štuparja
120, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001034301. gnb-193570
Lavrič Aleš, Zoisova ulica 17, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000448333.
gnc-193794

Keršič janez, Rupa 12, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000003333. gnv-193800

Lazar Karol, Slivniško Pohorje 15,
Pohorje, osebno izkaznico, št. 000417268.
gnj-193787

Kirbiš Regina Kazimiera, Kardeljeva
cesta 73, Maribor, osebno izkaznico, št.
001779767. gny-193772

Ličen Adam, Cesta Ceneta Štuparja
120, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001788968. gne-193567
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Ličen Maša Zara, Cesta Ceneta
Štuparja 120, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001788970. gnc-193569

Novaković Rebeka, Ob Težki vodi
62, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000340983. gny-193947

Repež Marija, Tugomerjeva ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000033840.
gnf-193666

Likar Jože, Gojače 19, Črniče, osebno
izkaznico, št. 000441486. gnq-193905

Omladič Alojzij, Šmartno ob Paki 35,
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št.
001393664. gnu-193601

Reya Rozalija, Cesta Ceneta Štuparja
120, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000933037. gny-193572

Pančur Anica, Frankovo naselje
68, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001157410. gnn-193808

Reya Ruby, Cesta Ceneta Štuparja 120,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000933041.
gnx-193573

Pastirk Blanka, Slomškova ulica 10,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001601538. gnk-193811

Romič Klavdija, Zgornje Dobrenje 21,
Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001740497. gny-193597

Petrović Daniel, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000314370.
gnc-193694

Rupnik Dejan, Žorgova ulica 92,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000696289.
gnj-193687

Peulić
Jagoda,
Kunaverjeva
9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000077407.
gng-193865

Saražin Tine, Šalara 25, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001473858. gng-193740

Pevec Frančišek, Zagorica pri Velikem
Gabru 10, Veliki Gaber, osebno izkaznico,
št. 001726926. gnx-193873

Savić Gojko, Povšetova ulica 104/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000032707.
gnf-193691

Pezdirc Tomaž, Dolenja vas pri
Črnomlju 3A, Črnomelj, osebno izkaznico,
št. 001371323. gnl-193935

Simčič Miha, Štihova ulica 8, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000203914.
gnv-193775

Lovrec Mirko, Miklavška ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000841831.
gnm-193759
Ložar Helena, Za partizanskim domom
2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000386907. gnv-193675
Lukančič Matjaž, Poljska pot 14,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001283437.
gnb-193795
Mahne Mojca, Ulica Bratov Učakar 114,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000985474.
gnk-193661
Maletić Adrijana, Cesta Cirila Tavčarja 2,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001369475.
gnx-193773
Martinčič Franc, Vreskovo 22, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000123604.
gns-193578
Matičič Tone, Na vasi 19, Rakek, osebno
izkaznico, št. 001034866. gnq-193555
Mavrič Marija, Ulica Manice Komanove
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000035520. gnd-193693
Memić Zlate, Litostrojska 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000647991.
gnn-193608
Mestinšek Alojz, Ljubljanska ulica 104,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001462436.
gnc-193769
Mićanović Jožica, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000263143.
gnl-193685
Mihelič Maja, Pot v zeleni gaj 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001090560.
gnz-193546
Mravlje
Valentina,
Remškarjeva
cesta 38, Brezovica pri Ljubljani, osebno
izkaznico, št. 000760326. gnx-193598
Muhič Jurij, Zidanškova ulica 26,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001272349.
gns-193703
Muhič Sasha, Mlaka pri Kočevju
44, Stara Cerkev, osebno izkaznico, št.
001664935. gnp-193706
Muhič Silva, Betnavska cesta 83,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000128804.
gnz-193771
Muraus Klemenčič Tamara, Grenc
30, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001336520. gnc-193819
Nedelko Marina, Slape 22/c, Ptujska
Gora, osebno izkaznico, št. 001377333.
m-919
Nose Jure, Verdun pri Uršnih selih
3, Uršna sela, osebno izkaznico, št.
001182079. gne-193942

Pirnat Dimitrij, Legen 115, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000541840.
gnz-193696
Pirnat Viktorija, Prijateljev trg 3,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001029452.
gnr-193979
Podviz Ivan, Zbilje 8B, Medvode, osebno
izkaznico, št. 000783860. gnd-193943
Polajžar Stanislav, Gozdna ulica 77,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001148560.
gng-193790
Potrč Svetlana, Valvasorjeva ulica 21,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001433695.
gnk-193761
Povše Branka, Velike Poljane 5,
Škocjan, osebno izkaznico, št. 001161011.
gnn-193558
Pretnar Janez, Krnica 42, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 001377303.
gnx-193748
Prezelj Julijana, Kajuhova 19, Bled,
osebno
izkaznico,
št.
000097555.
gnx-193698
Rakovec Simon, Zgornje Duplje 56,
Duplje, osebno izkaznico, št. 001742774.
gnm-193809
Razpotnik Miran, Šemnik 24, Izlake,
osebno
izkaznico,
št.
001715617.
gnd-193743
Rebec Marija, Vegova ulica 27B,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001785124. gni-193738
Rehar Jernej, Gornje Cerovo 3/f,
Kojsko, osebno izkaznico, št. 000457449.
gnw-193949

Stran

Skrbinšek Silvo, Strossmayerjeva 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000341610.
gnt-193577
Slatinek Helena, Pavčkova ulica 12,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001316105. gng-193940
Smrečnik Samo, Košnica pri Celju 28B,
Celje, osebno izkaznico, št. 001873640.
gnp-193731
Sobočan Slavko, Plitvica 12, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000726453.
gnh-193939
Sojer Tom, Tbilisijska ulica 142,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001665417.
gni-193588
Sorokin Veronika, Reboljeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000641060.
gnt-193677
Soršak Peter, Brodarjeva ulica 31,
Celje, osebno izkaznico, št. 001582654.
gnr-193729
Strniša Klemen, Cesta na Rupo 23,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001829065.
gno-193807
Stropnik Rene, Bezena 4F, Ruše, osebno
izkaznico, št. 001476568. gnj-193737
Strouken Lisa Elizabeth, Podvinci 35A,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001729386.
gny-193647
Svetelšek Štefan, Štefanova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001558697.
gno-193682
Šeﬁc Boštjan, Šorlijeva ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001127759.
gny-193797

Remškar Peter, Golo 40, Ig, osebno
izkaznico, št. 001861088. gnj-193662

Šeško David, Cesta v Rečico 4,
Laško, osebno izkaznico, št. 001807387.
gnl-193810

Nose Leja, Verdun pri Uršnih selih
3, Uršna sela, osebno izkaznico, št.
001182125. gnc-193944

Renar Goran, Planina 90, Planina,
osebno
izkaznico,
št.
001251771.
gnc-193744

Šibenik Sara, Jamska cesta 16,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001797880.
gnw-193774

Novak Dušan, Šentvid pri Lukovici 110,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 001842972.
gnk-193936

Rep Ana, Kovača vas 95/a, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001374588.
gnw-193599

Šiling Matjaž, Ulica Jake Platiše 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000387202.
gns-193953
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Škerbec Andreja, Rusjanov trg 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001323558.
gnl-193635

Zelič Dejan, Fazanska 8, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št.
000186324. gnl-193560

Šket Hana, Maroltova ulica 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001043273.
gnk-193686

Zupan Jožef, Levec 16A, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
000262491.
gnd-193793

Škrinjar Štefanija, Ilirska ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000592568.
gng-193765

Zupanc Denis, Vrbno 31 a, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001248179.
gnt-193777

Škulj Mihaela, Ribji trg 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000375944.
gnc-193669

Zupančič Branko, Veliko mlačevo
100, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001717379. gnx-193973

Šolmajer Luka, Vogelna 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001402720.
gny-193822

Žerjal Jolanda, Kajuhova ulica 13,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000163723.
gnq-193805

Špindler Jolanda, Zgornje Gradišče
5, Zgornja Velka, osebno izkaznico, št.
001597046. gnz-193596

Žlebič Bernard, Župančičeva 12,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001450729.
gnj-193587

Šupica Marija, Šorlijeva ulica 39,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000156478.
gnr-193804

Žohar Čretnik Tjaša, Cvetlična ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 000297292.
gnq-193730

Šuštaršič Uroš, Samostanska ulica 12,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001250172.
gnh-193789
Trakonja Irena, Senik 14, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 000787870.
gno-193757

Vozniška dovoljenja

Urbanec Helena, Pangršica 2/a,
Golnik, osebno izkaznico, št. 000845635.
gnt-193802

Arnuš Jože, Gomila 11, Destrnik,
vozniško dovoljenje, št. S 1306747.
gnu-193651

Uršič Dušan, Steletova cesta 11,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000842446.
gnp-193781

Banko Ivan, Ulica Borisa Kraigherja
2, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2169374, izdala UE Ptuj.
gnm-193513

Uršič Vid, Košiše 21, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001126839. gnm-193784
Vauda Anica, Rožna ulica 4, Bled,
osebno
izkaznico,
št.
000091227.
gny-193747
Vengust Vida, Ulica Pohorskega
bataljona 8, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000133145. gne-193692
Vesel Irena, Češnjice pri moravčah 16,
Moravče, osebno izkaznico, št. 000922422.
gni-193938
Vesel Silva, Rožna ulica 5, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000445559.
gnz-193721
Videnšek Marjeta, Pod gabri 23,
Celje, osebno izkaznico, št. 000506075.
gns-193728
Vidmar Drago, Meniška vas 3/b,
Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
000855112. gnb-193945
Vranc Teo, Vinska gora 45, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001371593.
gnw-193799
Vrban Tanja, Šmihel 18, Šempas, osebno
izkaznico, št. 000036789. gnx-193948
Vuković Jure, Ulica bratov Komel 65,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000713876.
gnb-193920
Zabovnik Samo, Škale 144, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001039781.
gnj-193937
Zdolšek Štefan, Straža na Gori 22,
Dramlje, osebno izkaznico, št. 000429584.
gnr-193779

Bauman Alen, Prušnikova 50, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1492368, reg. št. 110155, izdala UE
Maribor. gnu-193626
Bizjak Maja, Lokve 10, Trnovo pri Gorici,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h, št.
S 1571330, reg. št. 46873, izdala UE Nova
Gorica. gnq-193855
Blažič Ivan, Pionirska ulica 1, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h, št.
S 2007112, reg. št. 16448, izdala UE Nova
Gorica. gno-193657
Boštjan Čukur, Goriška cesta 16,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1114113, reg. št. 26703, izdala UE
Velenje. gnu-193926
Brecelj Janez, Lavričeva cesta 49,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50km/h BGH, št. S 002165579, izdala
UE Ajdovščina. gnr-193704
Bulić Tomislav, Klemenova ulica 130,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1777463, izdala UE
Ljubljana. gnu-193826
Cvetežar Avgust, Prisojna ulica 4,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1719725, izdala UE Litija. gnv-193975
Čebulj Jože, Študljanska cesta 74,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S001802302, reg. št.
17238, izdala UE Domžale. gnz-193821
Čerin Miha, Litijska cesta 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1233908, reg. št. 223236, izdala UE
Ljubljana. gnr-193654

Černigoj Roman, Brezje pri Dobrovi 84,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1138428, reg. št. 181631, izdala UE
Ljubljana. gnw-193699
Četina Tanja, Prečna ulica 6, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2015156, izdala UE Žalec.
gnd-193718
Črešnik Boštjan, Tomšičeva 51, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 17752, izdala UE
Slovenj Gradec. gnl-193860
Dajčer Matjaž, Jelenče 1, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEFGH, št. S 001185267, reg. št. 7501,
izdala UE Pesnica. m-926
Davidovič Branko, Ragovo 7/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
reg. št. 27243, izdala UE Novo mesto.
gnt-193631
Gajšek Drago, Vrbno 38, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1495694, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnq-193580
Gorjup Nevena Tea, Na Jelovcu 25,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1332490, reg. št. 48306, izdala UE
Maribor. gng-193565
Grm Roman, Črnomeljska cesta 8,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1731623, reg. št. 14220, izdala UE
Kočevje. gnk-193986
Habinger Rudolf, Prisojna 3, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50km/h BFGH, št. S 001484787, reg. št.
4071, izdala UE Pesnica. m-925
Hočevar Tomaž, Rašiška ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1367481, reg. št. 158384, izdala UE
Ljubljana. gnt-193827
Horvat Tanja, Stara ulica 8, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. S 977417,
reg. št. 34032. gnf-193641
Horvat Vanja, Dolga Gora 64, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 11793,
izdala UE Šentjur pri Celju. gng-193715
Hrastelj Branka, Jamova 2A, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2018298, reg. št. 52284. gnz-193521
Ivanež
Pavel,
Gradnikova
75,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2111059, reg. št. 30722. gnx-193548
Ivaniševič Denis, Potrčeva 46, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h, št.
S 2063450, izdala UE Ptuj. gnq-193655
Janša Suzana, Setnik 26, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1777736, reg. št.
197741, izdala UE Ljubljana. gnw-193899
Jecl Ivan, Ruše 8A, Petrovče, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S2014617, izdala UE Žalec. gnb-193849
Jelenc Jože, Puterlejeva ulica 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1077398, reg. št. 38517. gnv-193825
Jonke Miran, Kampel 112, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A
le do50km/h BFGH, št. SI 63000, reg. št.
10000, izdala UE Koper. gnk-193636
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Jug Marko, Pavšičeva ulica 34,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1580427, reg. št. 7940, izdala UE
Logatec. gni-193988

Kurent Ema, Cesta Ceneta Štuparja
120, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1566320, reg. št. 174891, izdala
UE Ljubljana. gnf-193591

Mičanović Jovan, Partizanska 29,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1392663 – I duplikat, reg. št. 30231,
izdala UE Kranj. gnx-193602

Kačar
Etbin,
Ulica
25. maja
20/a, Prestranek, vozniško dovoljenje, št. S
1813750, izdala UE Sežana. gnq-193630
Kapun Gordana, Črešnjevec 97,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. A le do 50km/h BGH, št. S 001939058,
reg. št. 18032, izdala UE Slovenska
Bistrica. m-921

Kurtović Dijas, Škerjančeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1489099, reg. št. 244522, izdala UE
Ljubljana. gnb-193695

Mitrović Janko, V Karlovce 33/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1503041, izdala UE Ljubljana.
gnd-193918

Lampret Franc, Cesta na Bokalce 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEFGH, št. S1799484, reg. št.
122253, izdala UE Ljubljana. gne-193617

Močnik Dunja, Mala Brda 13/h,
Hruševje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9633. gne-193542

Keršič Janez, Rupa 12, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 33366, reg.
št. 18492, izdala UE Kranj. gnb-193645

Ledinšek Miha, Smatevž 17, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1564103, izdala UE Žalec. gnd-193568

Možina Kristijan, Zabrdje 7, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 001655954, reg. št. 8785, izdala UE
Trebnje. gng-193540

Kete Polona, Tržaška cesta 26, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7909, izdala UE Logatec. gnh-193989

Lesar Petrovič Ramona, Pohorska ulica
15C, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2045647 – dvojnik, reg.
št. 92249, izdala UE Maribor. gnv-193625

Mrak Marjana, Nova vas 10, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2022205, reg. št. 18177. gnw-193649

Klemenčič Branko, Grenc 30, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 21381, izdala UE Škofja Loka.
gnq-193605
Klemenčič Janez, Predmost 27, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
A le do 50km/h, reg. št. 11360, izdala UE
Škofja Loka. gnk-193911
Kokalj
Tjaša,
Breznica
34/a,
Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1313693, izdala UE Jesenice.
gng-193640
Korbar Tilen, Gimnazijska cesta 37,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13105, izdala UE Trbovlje. gnm-193534
Korenjak Alojz, Radegunda 19, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BCFGH, reg. št. 6244, izdala UE Mozirje.
gnm-193713
Kotroman Blagoje, Frankovo naselje
53, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S2116544, reg. št.
213327, izdala UE Ljubljana. gno-193607
Kovačič Košak Uršula, Kolezijska ulica
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1963938, reg. št.
154648, izdala UE Ljubljana. gnr-193879
Kovačič Mateja, Cvetlična ulica 5,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000875223, reg. št. 000105630,
izdala UE Maribor. gnv-193725
Kovačič Nataša, Prušnikova 50,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1221455, reg. št. 113342, izdala UE
Maribor. gns-193628
Kramersteter Dario, Dragonja 126,
Sečovlje – Sicciole, vozniško dovoljenje,
kat. A le do 50km/h BCGH, št. SI 66208, reg.
št. 11053, izdala UE Piran. gnd-193643

Leskovar Matej, Liptovska 20, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1538925, reg. št. 15141, izdala UE
Slovenske Konjice. gns-193528
Ličen Martina, Ulica Moše Pijoda 50,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1240563, reg. št. 114031, izdala UE
Maribor. gnq-193705
Markič Vesna, Krakovo 35, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1437649, reg. št. 53788, izdala UE Kranj.
gnz-193921
Markota Matej, Cesta v mestni log
40A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1778346, reg. št.
259475, izdala UE Ljubljana. gng-193990
Marolt Nika, Gregorčičeva ulica 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001443126, reg. št. 118509, izdala UE
Maribor. gnt-193927
Matičič Tone, Na vasi 19, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S691662, reg. št. 7327, izdala UE Cerknica.
gnv-193554
Matko Primož, Stopiče 94, Stopiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1507748, reg. št. 41102, izdala UE Novo
Mesto. gne-193967
Mavrič Drago, Flisova ulica 2, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, reg. št. 2502, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnu-193551
Meglič Katarina, Grahovše 11, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000818330, reg. št. 7375, izdala UE Tržič.
gnl-193960
Melinc Nataša, Brunov drevored 19,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 2010736,
izdala UE Tolmin. gnr-193633

Mramor Katja, Iršičeva ulica 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50 km/h
BGH, št. S 1957070, izdala UE Ljubljana.
gnr-193829
Mraović Matija, Cesta 4. julija 62/b,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18649. gnw-193574
Mulalić Esad, Industijska cesta 3,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S001907866, reg. št.
40441, izdala UE Domžale. gnm-193734
Murovec Ana, Terčeva ulica 43, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 1690233, reg. št. 111272, izdala
UE Maribor. gno-193957
Napast Igor, Kozinova ulica 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 2044029, reg. št. 66720, izdala
UE Maribor. gny-193922
Napast Suzana, Kozinova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 2045950, reg. št. 97768, izdala
UE Maribor. gnx-193923
Nastran Matej, Ulica Tončka Dežmana
2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1561059 – II duplikat, reg. št. 42246,
izdala UE Kranj. gng-193590
Ogorevc Marko, Trg Svobode 35,
Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S1600087,
reg. št. 13174. gnn-193708
Oven Janez Jožef, Grič 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S22076, reg. št. 16465. gnk-193786
Pačnik Jožef, Sv. Danijel 37, Trbonje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 3285.
gnw-193924
Pavlič Branko, Cesta Cirila Kosmača
10A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1798624, reg. št. 74034.
gnm-193584

Krč Tajda, Galetova ulica 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S2176667, reg. št. 60181, izdala
UE Kranj. gnw-193974

Melkić Mirsada, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 185030, reg. št. 121630, izdala UE
Ljubljana. gno-193532

Križman Andrej, Mengeška cesta 53A,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1551795, reg. št. 17403, izdala UE
Domžale. gnb-193824

Merkač Silvo, Suhi vrh 16, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BFGH, št. S 1751807, reg. št. 19337, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnn-193858

Perko Marjan, Cesta 1. maja 52,
Hrastnik,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH, reg. št. 4635, izdala UE Hrastnik.
gnh-193639

Kulovec Darko, Ruska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEFGH, št. S1798219, reg. št.
98697, izdala UE Ljubljana. gno-193982

Mestinšek Alojz, Ljubljanska 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h,
št. S 2046291, reg. št. 50710, izdala UE
Maribor. gnh-193714

Petrović Srđan, Gotska ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S1299732, reg. št. 217523, izdala UE
Ljubljana. gnh-193964

Perišič Bogoljub, Stegenškova 9,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
783641, reg. št. 12795. gnv-193925
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Pevec Frančišek, Zagorica pri Velikem
Gabru 10, Veliki Gaber, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, reg. št. 6271, izdala UE
Trebnje. gny-193872
Piavec Danimir, Cesta v Debro 37,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2102699. gnz-193621
Pjević Sašo, Magdalenski trg 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h, št. S 1850657, reg. št. 128511,
izdala UE Maribor. gnr-193929
Plahuta Boštjan, Črnova 52A, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S1924812, reg. št. 32856, izdala UE
Velenje. gnh-193914
Planko Andrej, Žegar 28, Prevorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10517, izdala UE Šentjur pri Celju.
gny-193547
Pogorelc Borut, Nova vas nad Dragonjo
65, Sečovlje – Sicciole, vozniško dovoljenje,
kat. A le do 50km/h, št. S 1669549, reg. št.
14730, izdala UE Piran. gnh-193539
Potenko Franc, Ulica bratov Učakar
70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S14530, reg. št. 10238, izdala UE
Ljubljana. gnj-193987
Pukšič
Nuša,
Klemenova
ulica
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S1761993,
reg. št. 258942, izdala UE Ljubljana.
gnu-193976

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Sirk Renzo, Most na Soči 25/b, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 105329,
izdala UE Tolmin. gnj-193637
Skubic Marko Stojan, Ob Potoku 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1871280, reg. št. 73669,
izdala UE Ljubljana. gns-193553
Slatinek Helena, Pavčkova 12, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h, reg. št. 8558. gnt-193652
Smej Alojz, Mala Štanga 14, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1783294, izdala UE Litija. gnm-193959
Smerdu Franc, Šegova 16, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 1956, izdala UE Novo mesto.
gnq-193634
Smitran Dragica, Ob spomeniku 14,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. SI 22839, reg. št. 20505. gnc-193544
Smole Edvard, Babna brda 27, Sveti
Štefan, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S689216, reg. št. 86468, izdala UE
Ljubljana. gnn-193833
Smolej
Tatjana,
Majšperk
59,
Majšperk, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1982270, izdala UE
Ptuj. gnc-193644
Smrdu Miran, Stara vas 5, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S2158895, reg. št. 14047, izdala UE
Postojna. gnc-193619

Pušnik Marko, Zg. Hudina 39, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1892414, reg. št. 50126, izdala UE Celje.
gnp-193831

Smrekar Peter, Podgorje 6/a, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. A le do 50km/h, reg. št. 10970.
gnr-193854

Rakovec Simon, Zgornje Duplje 56,
Duplje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1567879, reg. št. 49465, izdala UE
Kranj. gnu-193526

Soršak Miha, Kosova ulica 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 1974952, reg. št. 118787, izdala
UE Maribor. gnf-193916

Razpotnik Miran, Semnik 24, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 2180470, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnq-193955

Srhoj Nataša, Vojkova cesta 85,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1589336, reg. št. 252961. gnk-193611

Sadria Ali, Malgajeva 18, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S001436875, reg.
št. 47838, izdala UE Celje. gnq-193830
Selinšek Janez, Ob gozdu 36, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. A
le do 50km/h BGH, št. S 2102938, reg. št.
1649, izdala UE Lenart. gnv-193650
Sešel Anton, Spodnji Dolič 21,
Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1967859, reg. št. 16821, izdala UE
Slovenjske Konjice. gne-193517
Simčič Miha, Štihova ulica 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1319657, reg. št. 13470, izdala UE
Postojna. gnd-193618

Stepanović Patricija, Plesiše 14,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 8822, izdala UE Logatec. gnv-193850
Strašek Nikolaj Jožef, Aškrčeva 4,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BFGH, št. S 2073255, reg. št.
10206, izdala UE Velenje. gnt-193727
Suša Janez, Cesta v Lipovce 35, 1358
Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16307, izdala UE Vrhnika.
gng-193615
Šiling Matjaž, Ulica Jake Platiše 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h, št.
S 1673364, reg. št. 58108, izdala UE Kranj.
gnt-193952

Simeunčević Dragan, Videm 13, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S1342790. gnw-193524

Špringer Natalija, Ulica 7. avgusta 36,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002192947, reg. št. 42488, izdala UE
Domžale. gnh-193514

Sinkovič Anja, Bizjakova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1945623, reg. št. 265124.
gnp-193556

Šuštarič Aleš, Krtina 114, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S2161966, reg. št. 42135, izdala UE
Domžale. gnf-193616

Sintič Vlado, Radna 2, Boštanj, vozniško
dovoljenje, reg. št. 502 (star register).
gnl-193585

Terlep Danijel, Dolenje Karteljevo 26,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, reg. št.
26787. gni-193863

Terzič Pavle, Ulica Zvonimira Miloša
20, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 12188, izdala UE Izola.
gnq-193530
Tisovnik Miha, Ob suhi 32, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, reg. št. 16955, izdala UE Ravne
na Koroškem. gni-193638
Ujić Darko, Ulica Veljka Vlahoviča 33,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1494037, reg. št. 120297, izdala UE
Maribor. gnj-193612
Urbancl Jure, Krpanova 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
216076, reg. št. 52621. gnh-193739
Veteršek Simon, Potoška vas 42,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
A le do 50km/h BGH, št. S 1577384, izdala
UE Zagorje ob Savi. gnr-193954
Videnšek Franc, Taborniška 27,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h, reg. št. 2996. gnt-193527
Vidmar Drago, Meniška vas 3 b,
Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50 km/h BCDEFGH, št. S 1658384,
reg. št. 43501, izdala UE Novo mesto.
gnb-193545
Vodičar Franko, Ročinj 23, Ročinj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
2170614, reg. št. 18861, izdala UE Nova
Gorica. gns-193653
Vodlan Dušan, Bohoričeva ulica 19,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, reg. št. 21304. gnp-193956
Vrbanec Josip, Markovičeva 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 1625219, reg. št. 82123, izdala UE
Maribor. gne-193717
Vuković Jure, Ulica bratov Komel 65,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2113892, reg. št. 222490, izdala UE
Ljubljana. gnc-193919
Zemljič Andrej, Liminjanska cesta 8,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 11057, reg. št. 8448,
izdala UE Piran. gnp-193531
Zidar Anton, Hacetova 19, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1627431, reg. št. 109, izdala UE Cernica.
gnb-193620
Zimic Tadej, Ulica bratov Komel 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1367062, reg. št. 234421, izdala UE
Ljubljana. gnb-193970
Zupančič Simona, Prapretno 52,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, reg. št. 5531. gnp-193656
Žuna Albin, Štopnik 33, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1904318, izdala UE Žalec. gnc-193719

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d. PE
Novo mesto preklicuje veljavnost naslednjih
dokumentov: polica 1-AO-2004 št. 1517674,
polica 1-AO-2004 št. 1499377, vinkulacija
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PV-2 št. 032459, zel. karta št. 1122670.
– Ob-20593/05

Burnik Zorica, Dolsko 24, Dol pri
Ljubljani, diplomo Filozofska fakulteta št.
5/70-71 z dne 24. 11. 1970. gne-193917

Šolaja Draženko, Kajuhovo naselje 49,
Kočevje, indeks, št. 22037490, Fakulteta
za šport Ljubljana. gnb-193895

Cajnkar Luka, Novo naselje 21, Bistrica
ob Dravi, indeks, št. 61208472, Pedagoška
fakulteta Maribor. m-911

Šuštar Marjanca, Zlato Polje 6, Lukovica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Domžale – smer trgovec, izdano leta 1999.
gnk-193961

Auguštin Dušan, Ulica Leona Zalaznika
22, Maribor, zavarovalno polico, št. 277818,
izdala zavarovalnica TILIA d.d. m-924
Benčina Miha, Hrovača 12A, Ribnica,
zavarovalno polico, št. 290012, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gni-193838
Brezovar Borut, Postaja 19, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 904714, izdala
zavarovalnica TILIA d.d. gnd-193543
Bricelj Janez s.p., Bočka 2, Metlika,
zavarovalno polico, št. 282694 – za tovorno
vozilo NM C5-032, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gni-193763
Halilović Samir, Jenkova 19, Velenje,
zavarovalno polico, št. AO322632, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnr-193629
Janc Jože, Lesnica 6/a, Otočec,
zavarovalno polico, št. 265351, izdala
zavarovalnica TILIA. gnb-193520
Jerebic Tomaž, Trebinjska ulica 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101795045,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gnw-193549
Lauseger Matjaž, Ročevnica 30, Tržič,
zavarovalno polico, št. 2457892, izdala
zavarovalnica TILIA d.d. gnj-193862
Lukše Damjan, Koroška vas 16, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 265388,
izdala zavarovalnica AVA. gny-193522
Lunder
Marija,
Zgornja
Voličina
72, Voličina, zavarovalno polico, št.
00101735905,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. m-922
Marolt Marjetka, Ulica bratov Kastelic
2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
733010, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnq-193980
Omahen Stanislav, Vrbičje 7, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 233910, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gne-193642
Poglajen Zlatka, Gratova ulica 23,
Škoﬂjica, zavarovalno polico, št. 194030,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnr-193604
Por Mojca, Jesenkova 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 246703 – izdano na
Por Mojca, Partizanska 25, Kranj, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb-193770
Šparakel Albin, Alpska cesta 3, Bled,
zavarovalno
polico,
št. AO771519.
gno-193857
Vivodinac Jože, Cerov log 13,
Šentjernej, zavarovalno polico, št. 202636.
gnf-193841

Spričevala
Ana Dick, Stara ulica 16, Murska
Sobota, spričevalo 2. letnik/Gostinska šola
v Radencih-natakarski oddelek, izdano
leta 1964, izdano na ime Ana Benko.
gnw-193624
Ana Dick, Stara ulica 16, Murska
Sobota, spričevalo 1. letnik hotelske šole v
Ljubljani, izdano leta 1967, izdano na ime
Ana Benko. gnt-193627

Drolec Milan, Šiška 37, Preddvor,
spričevalo o končani OŠ OŠ Davorina
Jenka, Cerklje na Gorenjskem, izdano na
ime Živec Milan. gns-193853
Glas Gregor, Rožno 13, Brestanica,
spričevalo o končani OŠ OŠ Adama
Bohoriča, izdano leta 2005. gno-193582
Jeseničnik Drago, Milčinskega 1,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strokovne in poklicne šole Celje.
gnj-193812
Klobučar Kaja, Stopiče 108, Stopiče,
spričevalo 2. letnika Strokovne zdravstvene
in poklice ter tehniške kemijske šole Novo
mesto, izdano leta 2005. gnm-193884
Knežević Zoran, Celovška cesta 90,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene in ekonomske šole,
smer strojnik gradbene mehanizacije.
gnm-193559
Koder Dunja, Mlakarjeva 22, Kranj,
preklic preklica diplome št. 12032 EPF,
izdane leta 1996, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 5/2003 – na Kovač Dunja, Cesta zmage
39, Zagorje. gny-193851
Kutin Tadeja, Keričev hrib 23A, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spičevalo
1, 2 in 3. letnika Srednje šole Zgorje, smer
kuhar in zaključno spričevalo in spričevalo
4. letnika Srednje šole Zagorje, smer
gostinsko turistični tehnik. gnn-193658
Lavrič Matej, Male Lašče 37, Velike
Lašče, indeks, št. 26202030, Fakulteta
za gredbeništvo in geodezijo Ljubljana.
gnt-193552
Mlakar Uroš, Kovača vas 161, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 1998. m-917

Stran

Veber David, Poštna Pot 29, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje
smer kuhar, izdano leta 2000. m-918
Zupančič Nina, Lendavska 17, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika SETUAŠ,
izdano leta 2001. gnd-193768

Ostali preklici
Babšek Poljak David, Tugomirjeva
ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
29006380, Naravoslovnotehniška fakulteta.
gns-193753
BAJŽELJ
d.o.o.,
Ješetova
51,
Kranj, preklic certiﬁkata ADR, številka
19321;izdano
na
Rozman
Peter.
gnm-193859
Baznik Rihard, cesta ob Barju 44,
Škoﬂjica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-2633/96, izdala
Uprava RS za pomorstvo izpostava Koper.
gns-193828
Bizjak Mavricij s.p., Osp 77, Črni Kal,
licence za vozilo tip Scania z reg. oznako
KP K2-409. gnm-193909
Bohorč Damjan, Trg Franca Fakina 2/a,
Trbovlje, delovno knjižico. gnh-193839
Dolinšek Goran, Šmarje 156/b, Šmarje,
delovno knjižico. gnl-193535
Ferk Vili, Vranji Vrh 24, Sladki Vrh,
preklic nacionalne licence za tov. vozilo
Peugeot boxer z reg. MBC9-530, št.
009578 izd. 24. 8. 2000 do 23. 8. 2005 s
ser. št. OZS 0010892. m-915

Mlinarič Karel, Dragotinci 32, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja kmetijska šola Rakičan, izdano leta
1976. gnf-193516

Gaberšček Neža, Ljubljanska cesta
88, Domžale, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gnl-193660

Ogrin Uroš, Ribčev Laz 91, Bohinjsko
Jezero,
diplomo
na
fakulteti
za
gradbeništvo in geodezijo, izdana leta
1982. gnk-193536

Globax Trade d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana, izvod licence skupnosti št.
GE001470/03914, ki ga je izdala GZS dne
16. 7. 2004, za vozilo Renault Master z reg.
oznako LJ X2-60y. gni-193613

Pranjić Luka, Opekarska cesta 53,
Ribnica, spričevalo o končani OŠ OŠ
Dr. France Prešeren, izdano leta 2005.
gnd-193518
Rakuš Tina, Dravinski vrh 1, Videm pri
Ptuju, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2005. gnl-193710
Stritar Marjan, Podkraj 37, Hrastnik,
diplomo leto 1981/ CSŠ. gno-193632
Subotič Ana, Oračeva 11, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 1. in 2. letnika
srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1999,2000. m-923
Suša Mirko, Erjavčeva 26, Maribor,
spričevalo o končani OŠ OŠ Janko
Padežnik, izdano leta 1967. m-916

Gorjup Vojko, Ulica Angelce Ocepkove
3, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-193595
Gospić Ninoslav, Sv. Florijan 126,
Rogaška
Slatina,
delovno
knjižico.
gnx-193623
Grabljevec Franci s. p., Livarsko 6,
Ivančna Gorica, licenco št. 004087, izdana
18. 12. 2002 pri OZS. gnp-193931
Grgurić Milenko, Kocjančičeva 26,
Ankaran – Ankarano, delovno knjižico.
gnn-193533
Hajdaraj Adam, Sejmiška pot 8, Sežana,
delovno knjižico. gnf-193541
Kezele Agata, Kolodvorska cesta 4,
Kočevje, delovno knjižico. gnm-193659

Stran
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Klinc Niko, Podlog 8B, Šempeter v Savinjski dolini, certiﬁkat za ADR št. 19115,
veljaven do 27. 12. 2008. gnc-193519

voditelja čolna, št. 02/13-1841/00 s ser. št.
1479/00, izdala Uprava RS za pomorstvo
– izpostava Koper. gnt-193852

Robežnik Miha, Vojkova 4, Ljubljana,
indeks šole Cene Štupar – Ekonomski tehnik. gnr-193583

Kokalj Janko s.p., Peračica 8, Brezje,
izvoda licence za tovorno vozilo MB 1524,
izdano pri OZD dne 26. 11. 2004 zreg.
oznako KR D6-716. gnq-193930

Podlipnik Jernej, Cesta Krimskega
odreda 44, Vrhnika, službeno izkaznico,
št. 214/04, Odvetniška zbornica Slovenije.
gns-193978

Rupnik Veronika, Rakitnik 36, Prestranek,
študentsko
izkaznico,
št.
21030599, Fakulteta za družbene vede
Ljubljana. gne-193842

Kolarič Nina, Spuhlja 64A, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 18041138, Filozofska fakulteta. gnc-193894

Poznič Vili, Partizanska 54, Velenje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-1321/03 11599. gnj-193537

Stevanovič Slaviša, Gorkega 8, Maribor,
delovno knjižico. m-912

Kovačič Urban, Pot v Hrastovec 8/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnn-193958
Krnič Rolando, Greenwiška 10/a, Maribor, delovno knjižico. m-920
Leskovšek – Trans, Cesta Tončke Čeč
78, Trbovlje, izvod nacionalne licence
za vozilo z reg. številko LJ AO-24 N.
gnu-193726

Preložnik Urška, Razdelj 7, Nova Cerkev,
študentsko izkaznico, št. 01002941, Univerza
v Ljubljani,Pedagoška fakulteta. gnp-193856
Pušnik Marko, Zgornja Hudinja 39,
Celje, preklic certiﬁkata št. 020088 za
prevoz nevarnega blaga v cestnem transportu, izd. 12. 11. 2004 od Ministrstva za
notranje zadeve. m-927

Mašič Adam, Novi Log 19/d, Hrastnik,
študentsko izkaznico, št. 93566248, FKKT
Maribor. m-913

Rebernik Mihael, Gortina 40, Muta,
nacionalene licence za tovorno vozilo
SG 18-03 R za veljavnost od 16. 1. 2003
do 16. 7. 2005 vezana na številko 5753.
gnc-193523

Otič Miljan, Brezno 27A, Slovenj
Gradec, potrdilo o usposobljenosti za

Ribič Damijan, Kandijska cesta 46, Novo
mesto, delovno knjižico. gnv-193525

Stolič Zdenka, Kraigherjeva 13, Celje,
delovno knjižico. gny-193847
Strasser Ivan s. p., Hribi 9, Trojane, izvod licence št. 01017336, OZS z reg. št. LJ
M3-55D. gnh-193564
Štefanič Zdravko, Ulica Veno Pilon
14, Koper – Capodistria, certiﬁkat ADR
št. 0011443, izdan 4. 11. 2000 od MNZ.
gni-193538
Zeme Andrej, Male Grahovše 8, Laško,
študentsko izkaznico, št. 93483905, FERI
Maribor. m-914
Žemva Gašper, Podkraj pri Velenju 16C, Velenje, študentsko izkaznico,
št. 25007067, Fakulteta za arhitekturo.
gnl-193610

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
5377
ZJN-15.S
5377
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
5378
Predhodni razpisi
5378
Blago
5378, 5518
Gradnje
5379
Storitve
5379
Javni razpisi
5380
Blago
5380
Gradnje
5399
Storitve
5413
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
5428
Gradnje
5428
Storitve
5428
Javni razpis za natečaj
5429
Storitve
5429
Obvestilo o oddaji naročila
5430
Blago
5430
Gradnje
5438
Storitve
5441
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
5445
Blago
5445
Storitve
5446
Javni razpisi
5446

Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave po 11. členu Pravilnika o vodenju registra
izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Razširitev dnevnega reda
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

5470
5470
5478
5483
5483
5483
5483
5483
5483
5484
5484
5485
5513
5513
5513
5518
5518
5518
5518
5519
5522
5524
5525
5525
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Stran

5527

NOVA IZDAJA
V novi podobi je izšel prvi

pravnik

revija za pravno teorijo in prakso

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

Slovenska ul. 9,
1000 Ljubljana

Zadnjih pet letnikov,
od leta 1999 do leta 2004

Spletna trgovina:

lahko kupite s 50% popustom.

www.uradni-list.si
Naročite po faksu:

01/425 14 18

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

16.500 SIT z DDV

štev. izvodov

 za posameznike

12.000 SIT z DDV

štev. izvodov

4.800 SIT z DDV

štev. izvodov

38.000 SIT z DDV

štev. izvodov

Naročeno revijo mi pošljite na naslov

Davčna številka

 za študente
 za tujino

davčni zavezanec:  DA
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

 NE

Stran

5528 /

Št.
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CD-ROM
za leto

2004
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Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino uradnega lista posameznega
letnika.
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni obliki kot na
papirju! Letno kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami,
tako da s klikom miške takoj dobimo tisto stran, kjer je objavljen iskani dokument. Še
posebej uporabna je možnost iskanja po polnem besedilu objav celotnega letnika.

Zgoščenko lahko naročite tako, da pošljete izpolnjeno spodnjo naročilnico ali pa
obiščete spletno prodajalno na naših spletnih straneh http//www.uradni-list.si/.

Cena za enega uporabnika za letnik 2004 je 14.000 SIT.
CENIK
za posamezni letnik

POPUSTI
· posebni popust za
enega uporabnika za
letnik 2004
· ob nakupu vseh letnikov hkrati vam nudimo
20-odstotni pupust
· ob nakupu vsaj štirih
letnikov hkrati
10-odstotni popust

Letnik

Cena
v SIT

Cena z DDV (8,5%)
v SIT

1 uporabnik

1995–2003

12.658,33

15.190

2–5 uporabnikov

1995–2004

15.823,33

18.988

6–10 uporabnikov

1995–2004

19.710,83

23.653

11–25 uporabnikov

1995–2004

26.220,83

31.465

26–50 uporabnikov

1995–2004

40.687,50

48.825

Število uporabnikov

N

A

R

O

Č

I

L

N

ZALOŽBA

Slovenska 9
1000 Ljubljana

01/200 18 38

faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

Letnik

Ime in priimek

1995

Podjetje

1996

Sektor

1997

Davčna št.

NAROČILA
tel.:

Nepreklicno naročam CD-ROM

Dav. zav.

DA

NE

Štev. uporabnikov

C

A

Štev. izvodov

1998

Naslov

1999

Pošta

2000

Datum

2001
Podpis

I

2002
2003
2004

Izdajatelj Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik
Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Internet: http://www.uradni-list.si – e-pošta: objave@uradni-list.si

