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Ob-21053/05
Popravek
V predhodnem javnem razpisu za računalniški tomograf (CT aparat) – 64-rezinski, objavljenem v Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16103/05, se popravi predvideni začetek
postopka za oddajo kot sledi v nadaljevanju:
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: predvidoma do konca leta 2005.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-20831/05
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: operacijske mize, količina 3 kom.
II.5) Drugi podatki: naročnik bo potreboval operacijske mize za operacijo kolkov,
kolen, za spinalno kirurgijo in z nastavki za
artroskopije.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 1714-06-430-116/2005/3 Ob-21269/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za
notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo tehnične opreme, št. 430-116/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
predmet javnega razpisa je dobava tehnične opreme, št. 430-116/2005. Podrobnejši opis in količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 5. 8. 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava detektorjev
eksploziva in narkotikov; podrobnejši opis
in količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
178,560.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 5. 8. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava detektorjev
radioaktivnosti; podrobnejši opis in količine
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
96,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 5. 8. 2005.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava endoskopov,
ogledal na teleskopski palici, detektorjev
CO2, ročnih detektorjev kovin; podrobnejši
opis in količine bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
124,800.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 5. 8. 2005.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava ročnih svetilk,
mikroskopov, daljnogledov, daljnogledov s
stabilizatorjem; podrobnejši opis in količine
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
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3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
40,560.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 5. 8. 2005.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet.
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava čelad za helikopter, očal za nočno letenje; podrobnejši
opis in količine bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
18,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 5. 8. 2005.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava digitalnih fotoaparatov; podrobnejši opis in količine bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
4,320.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 5. 8. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-116/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša
na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: da; Schengenski izvedbeni načrt
– PSF0525.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Ob-20829/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vipava, kontaktna oseba: Ivan Princes,
Glavni trg 15, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
041/618-949, faks 05/364-34-12, elektronska pošta: obcina.vipava@siol.net, internetni naslov: http://www.vipava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Vipava, kontaktna
oseba: Ivan Princes, Glavni trg 15, 5271
Vipava, Slovenija, tel. 041/618-949, faks
05/364-34-12, elektronska pošta: obcina.
vipava@siol.net.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Kraj izvedbe: Vrhpolje pri Vipavi.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (NACE): 500 Splošna dela na področju
stavb in nizkih gradenj (brez posebnih speciﬁkacij) in rušenje.
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II.4) Vrsta in obseg gradnje: fazna gradnja adaptacije podužnične šole Vrhpolje
s telovadnico.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Občina Vipava
Ob-21167/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.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: Gradnja infrastrukture za
širokopasovno omrežje na podlagi ukrepa
1.4. EPD po odprtem postopku na območju
gorenjske statistične regije.
II.2) Kraj izvedbe: območje gorenjske
statistične regije.
Šifra NUTS: SI009.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken
za ustanove s področja raziskovanja, razvoja, vzgoje in izobraževanja ter kulture.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 269,000.000 SIT in 376,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– gradnje: 1. 10. 2005.
II.7) Datum zaključka: 30. 9. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo v roku 30 dni po prejemu izstavljenih
računov. Naročnik plačuje projekt po mesečnih situacijah, pri čemer se izhaja iz dejanske izvedbe projekta v tistem mesecu glede
na cene iz popisa del. Naročnik bo plačeval
70% posameznega zneska iz popisa glede
na dejansko izvedbo v posameznem mesecu. Preostanek 30% se obračuna ob končnem prevzemu projekta.
II.9) Drugi podatki: razpisna dokumentacija bo ves čas trajanja razpisa na voljo na
spletnem naslovu: http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Gorenjska
2005/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21168/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
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naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.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: Gradnja infrastrukture za
širokopasovno omrežje na podlagi ukrepa
1.4. EPD po odprtem postopku na območju
goriške statistične regije.
II.2) Kraj izvedbe: območje goriške statistične regije.
Šifra NUTS: SI00B.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken
za ustanove s področja raziskovanja, razvoja, vzgoje in izobraževanja ter kulture.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 164,000.000 SIT in 228,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– gradnje: 1. 10. 2005.
II.7) Datum zaključka: 30. 9. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo v roku 30 dni po prejemu izstavljenih
računov. Naročnik plačuje projekt po mesečnih situacijah, pri čemer se izhaja iz dejanske izvedbe projekta v tistem mesecu glede
na cene iz popisa del. Naročnik bo plačeval
70% posameznega zneska iz popisa glede
na dejansko izvedbo v posameznem mesecu. Preostanek 30% se obračuna ob končnem prevzemu projekta.
II.9) Drugi podatki: razpisna dokumentacija bo ves čas trajanja razpisa na voljo na
spletnem naslovu: http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
Goriška
2005/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21169/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.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: Gradnja infrastrukture za
širokopasovno omrežje na podlagi ukrepa
1.4. EPD po odprtem postopku na območju
statistične regije JV Slovenija.
II.2) Kraj izvedbe: območje statistične regije JV Slovenija.
Šifra NUTS: SI00D.

II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken
za ustanove s področja raziskovanja, razvoja, vzgoje in izobraževanja ter kulture.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 239,000.000 SIT in 262,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– gradnje: 1. 10. 2005.
II.7) Datum zaključka: 30. 9. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo v roku 30 dni po prejemu izstavljenih
računov. Naročnik plačuje projekt po mesečnih situacijah, pri čemer se izhaja iz dejanske izvedbe projekta v tistem mesecu glede
na cene iz popisa del. Naročnik bo plačeval
70% posameznega zneska iz popisa glede
na dejansko izvedbo v posameznem mesecu. Preostanek 30% se obračuna ob končnem prevzemu projekta.
II.9) Drugi podatki: razpisna dokumentacija bo ves čas trajanja razpisa na voljo na
spletnem naslovu: http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JV Slovenija
2005/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21170/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.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: Gradnja infrastrukture za
širokopasovno omrežje na podlagi ukrepa
1.4. EPD po odprtem postopku na območju
koroške statistične regije.
II.2) Kraj izvedbe: območje koroške statistične regije.
Šifra NUTS: SI003.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken
za ustanove s področja raziskovanja, razvoja, vzgoje in izobraževanja ter kulture.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 128,000.000 SIT in 140,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– gradnje: 1. 10. 2005.
II.7) Datum zaključka: 30. 9. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo v roku 30 dni po prejemu izstavljenih
računov. Naročnik plačuje projekt po mesečnih situacijah, pri čemer se izhaja iz dejanske izvedbe projekta v tistem mesecu glede
na cene iz popisa del. Naročnik bo plačeval
70% posameznega zneska iz popisa glede
na dejansko izvedbo v posameznem mese-
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cu. Preostanek 30% se obračuna ob končnem prevzemu projekta.
II.9) Drugi podatki: razpisna dokumentacija bo ves čas trajanja razpisa na voljo na
spletnem naslovu: http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Koroška 2005/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21171/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.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: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi ukrepa 1.4.
EPD po odprtem postopku na območju notranjsko kraške statistične regije.
II.2) Kraj izvedbe: območje notranjsko
kraške statistične regije.
Šifra NUTS: SI00A.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken
za ustanove s področja raziskovanja, razvoja, vzgoje in izobraževanja ter kulture.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 88,000.000 SIT in 96,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– gradnje: 1. 10. 2005.
II.7) Datum zaključka: 30. 9. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo v roku 30 dni po prejemu izstavljenih
računov. Naročnik plačuje projekt po mesečnih situacijah, pri čemer se izhaja iz dejanske
izvedbe projekta v tistem mesecu glede na
cene iz popisa del. Naročnik bo plačeval 70%
posameznega zneska iz popisa glede na dejansko izvedbo v posameznem mesecu. Preostanek 30% se obračuna ob končnem prevzemu projekta.
II.9) Drugi podatki: razpisna dokumentacija bo ves čas trajanja razpisa na voljo na
spletnem naslovu: http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Notranjsko kraška
2005/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
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VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21172/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.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: Gradnja infrastrukture za
širokopasovno omrežje na podlagi ukrepa
1.4. EPD po odprtem postopku na območju
obalno kraške statistične regije.
II.2) Kraj izvedbe: območje obalno-kraške statistične regije.
Šifra NUTS: SI00C.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken
za ustanove s področja raziskovanja, razvoja, vzgoje in izobraževanja ter kulture.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 142,000.000 SIT in 199,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– gradnje: 1. 10. 2005.
II.7) Datum zaključka: 30. 9. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo v roku 30 dni po prejemu izstavljenih
računov. Naročnik plačuje projekt po mesečnih situacijah, pri čemer se izhaja iz dejanske izvedbe projekta v tistem mesecu glede
na cene iz popisa del. Naročnik bo plačeval
70% posameznega zneska iz popisa glede
na dejansko izvedbo v posameznem mesecu. Preostanek 30% se obračuna ob končnem prevzemu projekta.
II.9) Drugi podatki: razpisna dokumentacija bo ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Obalno kraška
2005/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21173/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Gradnja infrastrukture za
širokopasovno omrežje na podlagi ukrepa
1.4. EPD po odprtem postopku na območju
osrednjeslovenske statistične regije.
II.2) Kraj izvedbe: območje osrednjeslovenske statistične regije.
Šifra NUTS: SI00E.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken
za ustanove s področja raziskovanja, razvoja, vzgoje in izobraževanja ter kulture.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 446,000.000 SIT in 673,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– gradnje: 1. 10. 2005.
II.7) Datum zaključka: 30. 9. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo v roku 30 dni po prejemu izstavljenih
računov. Naročnik plačuje projekt po mesečnih situacijah, pri čemer se izhaja iz dejanske
izvedbe projekta v tistem mesecu glede na
cene iz popisa del. Naročnik bo plačeval 70%
posameznega zneska iz popisa glede na dejansko izvedbo v posameznem mesecu. Preostanek 30% se obračuna ob končnem prevzemu projekta.
II.9) Drugi podatki: razpisna dokumentacija bo ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Osrednjeslovenska
2005/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21174/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.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: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi ukrepa 1.4.
EPD po odprtem postopku na območju podravske statistične regije.
II.2) Kraj izvedbe: območje podravske
statistične regije.
Šifra NUTS: SI002.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken
za ustanove s področja raziskovanja, razvoja, vzgoje in izobraževanja ter kulture.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 429,000.000 SIT in 555,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– gradnje: 1. 10. 2005.
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II.7) Datum zaključka: 30. 9. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo v roku 30 dni po prejemu izstavljenih
računov. Naročnik plačuje projekt po mesečnih situacijah, pri čemer se izhaja iz dejanske
izvedbe projekta v tistem mesecu glede na
cene iz popisa del. Naročnik bo plačeval 70%
posameznega zneska iz popisa glede na dejansko izvedbo v posameznem mesecu. Preostanek 30% se obračuna ob končnem prevzemu projekta.
II.9) Drugi podatki: razpisna dokumentacija bo ves čas trajanja razpisa na voljo na
spletnem naslovu: http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
Podravje
2005/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21175/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.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: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi ukrepa 1.4.
EPD po odprtem postopku na območju pomurske statistične regije.
II.2) Kraj izvedbe: območje pomurske statistične regije.
Šifra NUTS: SI001.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken
za ustanove s področja raziskovanja, razvoja, vzgoje in izobraževanja ter kulture.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 214,000.000 SIT in 235,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– gradnje: 1. 10. 2005.
II.7) Datum zaključka: 30. 9. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo v roku 30 dni po prejemu izstavljenih
računov. Naročnik plačuje projekt po mesečnih situacijah, pri čemer se izhaja iz dejanske
izvedbe projekta v tistem mesecu glede na
cene iz popisa del. Naročnik bo plačeval 70%
posameznega zneska iz popisa glede na dejansko izvedbo v posameznem mesecu. Preostanek 30% se obračuna ob končnem prevzemu projekta.
II.9) Drugi podatki: razpisna dokumentacija bo ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Pomurje 2005/2006.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21176/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.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: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi ukrepa 1.4.
EPD po odprtem postopku na območju savinjske statistične regije.
II.2) Kraj izvedbe: območje savinjske statistične regije.
Šifra NUTS: SI004.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja
javne lokalne infrastrukture optičnih
vlaken za ustanove s področja raziskovanja, razvoja, vzgoje in izobraževanja
ter kulture.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 447,000.000 SIT in 489,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– gradnje: 1. 10. 2005.
II.7) Datum zaključka: 30. 9. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo v roku 30 dni po prejemu izstavljenih
računov. Naročnik plačuje projekt po mesečnih situacijah, pri čemer se izhaja iz dejanske
izvedbe projekta v tistem mesecu glede na
cene iz popisa del. Naročnik bo plačeval 70%
posameznega zneska iz popisa glede na dejansko izvedbo v posameznem mesecu. Preostanek 30% se obračuna ob končnem prevzemu projekta.
II.9) Drugi podatki: razpisna dokumentacija bo ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Savinjska
2005/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21177/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.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: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi ukrepa 1.4.
EPD po odprtem postopku na območju spodnjeposavske statistične regije.
II.2) Kraj izvedbe: območje spodnjeposavske statistične regije.
Šifra NUTS: SI006.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken
za ustanove s področja raziskovanja, razvoja, vzgoje in izobraževanja ter kulture.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 121,000.000 SIT in 133,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– gradnje: 1. 10. 2005.
II.7) Datum zaključka: 30. 9. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo v roku 30 dni po prejemu izstavljenih
računov. Naročnik plačuje projekt po mesečnih situacijah, pri čemer se izhaja iz dejanske
izvedbe projekta v tistem mesecu glede na
cene iz popisa del. Naročnik bo plačeval 70%
posameznega zneska iz popisa glede na dejansko izvedbo v posameznem mesecu. Preostanek 30% se obračuna ob končnem prevzemu projekta.
II.9) Drugi podatki: razpisna dokumentacija bo ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Spodnjeposavje
2005/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21178/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.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: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi ukrepa 1.4.
EPD po odprtem postopku na območju zasavske statistične regije.
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II.2) Kraj izvedbe: območje zasavske statistične regije.
Šifra NUTS: SI005.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken
za ustanove s področja raziskovanja, razvoja, vzgoje in izobraževanja ter kulture.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 80,000.000 SIT in 87,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– gradnje: 1. 10. 2005.
II.7) Datum zaključka: 30. 9. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo v roku 30 dni po prejemu izstavljenih
računov. Naročnik plačuje projekt po mesečnih situacijah, pri čemer se izhaja iz dejanske
izvedbe projekta v tistem mesecu glede na
cene iz popisa del. Naročnik bo plačeval 70%
posameznega zneska iz popisa glede na dejansko izvedbo v posameznem mesecu. Preostanek 30% se obračuna ob končnem prevzemu projekta.
II.9) Drugi podatki: razpisna dokumentacija bo ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Zasavje 2005/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo

Storitve
Ob-20839/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Mojca Križ,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-83, faks 01/478-18-78, internetni
naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva ulica 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-83, faks 01/478-18-78, internetni
naslov: www.gov.si/sssv.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št.: JN 40/05 VV, šifra:
430-164/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.24.00.00-6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: najem poslovnih letal za potrebe državnih
organov.
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: 20. 7. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Št.

Št. 110-1/05
Ob-21257/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937,
elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 2005/000394.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.22.00-6.
II.2.3) Kategorija storitve 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izdelava PGD, PZI in PZR za AC odsek Slivnica–Draženci:
razpisana dela:
– projekt trase avtoceste,
– AC v NPP 26,20 od km 0+000 do km
19+850; količina – enota mere: 19.850 m,
– rekonstrukcija obstoječe AC vključno
z rekonstrukcijo priključka; količina – enota
mere: 2.000 m,
– projekt hitre ceste,
– rekonstrukcija hitre ceste; količina –
enota mere: 2.000 m,
– priključki in križišča,
– projekt priključkov iz AC; količina – enota mere: 4 kom,
– projekt razcepov iz AC; količina – enota
mere: 2 kom,
– projekt kanaliziranih križišč; količina
– enota mere: 14 kom,
– deviacije cest,
– deviacije kategoriziranih cest,
– deviacije nekategoriziranih cest,
– odvodnja meteornih voda s cest,
– čiščenje meteornih voda s cest,
– vodnogospodarske ureditve skladno s
31. členom Uredbe o DLN,
– premostitveni objekti,
– viadukt; količina – enota mere: 1 kom,
– nadvozi; količina – enota mere: 25
kom,
– podvozi; količina – enota mere: 4 kom,
– podhodi; količina – enota mere: 1 kom,
– mostovi; količina – enota mere: 5 kom,
– prepust,
– semaforizacija križišč; količina – enota
mere: 1 načrt,
– projekt prometne opreme in signalizacije trase AC, priključkov in razcepov,
– prometna oprema in signalizacija deviacij,
– komunalni vodi (izgradnja, prestavitev in križanja) skladno s 18. do 25. členom
Uredbe o DLN,
– elektro vodi (VND),
– elektro vodi (SN in NNV),
– TK vodi,
– KTV vodi,
– vodovod,
– kanalizacija,
– javna razsvetljava,
– klic v sili,
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– plinovod,
– načrt krajinske arhitekture,
– geološko geotehnično poročilo o sestavi
tal in pogojih gradnje,
– analiza obremenjenosti s hrupom s
predlogom protihrupnih ukrepov,
– PGD, PZR dokumentacija zaščite pred
hrupom,
– plato bencinskega servisa Slivnica s komunalno opremljenostjo,
– plato obojestranskega počivališča s komunalno opremljenostjo,
– čelna cestninska postaja.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: julij 2005.
II.5) Drugi podatki: pričetek del predvidoma avgust 2005; predviden konec del: september 2006.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 2005/000394.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000394.
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: 22. 7. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 66305-31/2005-2
Ob-21275/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, kontaktne osebe: Mirjana
Kregar, Jurka Hočevar Šarlah, Barbara Korošec, Kotnikova 5, 1380 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/478-33-91, faks 00386/1/478-34-22,
elektronska pošta: gp.mddsz@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mddsz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: celovita storitev uporabe informacijskega sistema centrov za
socialno delo, ki zajema storitve vzdrževanja, obdelav in masovnega tiskanja,
usposabljanje uporabnikov ter morebitne
nadgradnje, dograditve in optimizacije ter
ostala dodatna dela.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00 -5.
II.2.3) Kategorija storitve: 07.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
300,000.000 SIT.
II.5) Drugi podatki: objava javnega naročila je predvidena do konca leta 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-21334/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet RS,
kontaktna oseba: Maksimiljan Dolinšek,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/23-414-27, faks +386/2/223-414-52.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega pra-

II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava celovite presoje vplivov na okolje za projekt rekonstrukcije in
elektriﬁkacije železniške proge Pragersko
– Ormož – Murska Sobota – Hodoš.
II.2) Kraj izvedbe: Slovenija.
II.2.3) Kategorija storitve 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
raziskava.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 9. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 26812-2/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: elektriﬁkacija in
rekostrukcija železniške proge Pragersko
– Ormož – Murska Sobota – Hodoš.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Javna agencija za železniški promet RS

Javni razpisi
Blago
Ob-21345/05
Preklic
Preklicujemo objavo javnega razpisa:
Oprema Zdravstvene postaje Sodražica, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne
22. 7. 2005, Ob-20532/05.
Občina Sodražica
Št. 483/05

Ob-21021/05
Popravek

Naročnik Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, objavlja na
podlagi sklepa Državne revizijske komisije
popravke – dopolnitve javnega naročila za
nakup strojne in programske opreme za masovno elektronsko arhiviranje dokumentov, z
izdelavo varnostnih kopij in dokumentov na
mikroﬁlmu, Uradni list RS, št. 47 z dne 13. 5.
2005, Ob-12847/05 in sicer:
IV.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 31. 8.
2005.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 8. 2005 do 10. ure.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2005 ob 12. uri v seminarju 1, 1.
klet glavne stavbe Kliničnega centra, zaloška c. 7.
Klinični center Ljubljana
Št. 41405-00037/2005 0405

Ob-21056/05

Podaljšanje roka za oddajo ponudb
Zaradi obsežne razpisne dokumentacije
za javni razpis za dobavo in montažo kuhinjske opreme za potrebe osnovnih šol in
vrtcev na področju Mestne občine Maribor,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 64 z
dne 8. 7. 2005, Ob-19102/05, podaljšujemo
rok oddaje ponudb do četrtka, 18. 8. 2005
do 12. ure.
Mestna občina Maribor
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Št. 404-08-303/2005-15

Ob-20836/05

Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije, d.o.o.

V javnem razpisu MORS 270/2005-ODP,
za nakup računalniške strojne in komunikacijske opreme, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 64/2005 z dne 8. 7. 2005, Ob-18862/05, in
v Uradnem listu EU št. S126 z dne 2. 7. 2005;
2005/S 126-124507 se v poglavju II.2.1):
– pod sklop 01 doda še 50 kosov = skupaj
zahtevanih kosov = 100.
– pod sklop 02 doda 40 kosom še 20 kosov = skupaj zahtevanih kosov = 65 + 60.
– pod sklop 05 doda še 15 kompletov =
skupaj zahtevanih kompletov = 31
– pod sklop 06 doda še 26 kompletov =
skupaj zahtevanih kompletov = 52
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Ob-20828/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Dušanka
Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-36-81, faks 03/423-37-57,
elektronska pošta: info@sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SB Celje, kontaktni osebi:
Violeta Božanič in Sabina Špeglič, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-36-89, faks 03/548-61-90, elektronska pošta: sabina.speglic@guest.arnes.si,
violeta.bozanic@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: SB Celje, kontaktni osebi: Violeta Božanič in Sabina Špeglič,
Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-36-89, faks 03/548-61-90, elektronska pošta: sabina.speglic@guest.arnes.si,
violeta.bozanic@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nabava endoprotez.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nabava in dobava endoprotez.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5, Celje.
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: natančno opisane v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dnevni
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 ponudbo predloži skupina
izvajalcev oziroma ponudnikov, bo morala,
če bo izbrana, predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
naloge in odgovornost posameznih izvajalcev oziroma ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudni-

Popravek

Ob-21284/05
Popravek
Na osnovi sklepa Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil z dne 22. 7. 2005, se v javnem razpisu
Dobava radijskega odčitovanja vodomerov
Rižanskega vodovoda Koper d.o.o.-s.r.l., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 56 z dne
10. 6. 2005, Ob-16502/05, spremenijo točke
objave št. IV.3.3) in IV.3.7.2), ki se sedaj
glasijo:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 8. 2005, do 13. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 8. 2005 ob 13.15, Ulica 15. maja
13, Koper (soba 113 – mala sejna soba).
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 08407-00012/2005 0500

Ob-21363/05

Popravek
V javnem razpisu za dobavo računalniške
strojne opreme, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005, Ob-20389/05,
se točke III.2.1.1) in IV.3.2) popravijo in pravilno glasijo:
V točki III.2.1.1) Pravni status, obvezna
dokazila, se besedilo »Potrdilo sodišča o nekaznovanosti« nadomesti z besedilom: »Potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni
v postopku prisilne poravnave, stečajnem
ali likvidacijskem postopku«.
V točki IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije ali dopolnilne dokumentacije, se besedilo »pridobiti jo je mogoče do
6. 8. 2005« nadomesti z besedilom: »pridobiti jo je mogoče do 19. 8. 2005«.
Mestna občina Maribor
Ob-21367/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo kartonov za
naslavljanje, objavljenem v Ur. l. RS, št. 69
z dne 22. 5. 2005, Ob-20231/05, se popravi
II.1.7) točka in se pravilno glasi:
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
Objavljena je bila informacija: Pošta Slovenije, d. o. o., PE PLC Ljubljana, Cesta v
Mestni log 81, Ljubljana.
Dodali bi dobavni naslov: ca. 3.000 kg
franco razločeno Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE Maribor, Zagrebška 106, Maribor.
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ka ne vodi izredna uprava; ali da ni uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v kateri
ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi
jih moral poravnati;.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. 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: natančno opredeljene 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: 6. 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: 6. 9. 2005 do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, 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: 6. 9. 2005 ob
12. uri, sejna soba pravne službe SB Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-20837/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve. 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava električne energija za SSN in cestno
razsvetljavo na državnih cestah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v RS.
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: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.

Št.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno z
ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja, ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da
je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki
o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
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– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali
neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli
način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
40,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste
Ob-20838/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava in dobava varnostnih ograj za potrebe interventne zamenjave na državnih
cestah v RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec do 1. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, ali katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri
ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini 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 treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
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(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba …) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 do 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
280,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste

Ob-20953/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, kontaktna oseba: Božidar Peteh, 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020 – B – 2005-10.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža različne opreme za
kuhinje (pomivalni stroji, štedilniki…) za
več lokacij zavodov za prestajanje kazni
zapora v Sloveniji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zavodi za prestajanje kazni
zapora v Sloveniji.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 14. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prevzemu in 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
javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem
sodišču ali drugemu organu za dejavnost, ki
je predmet javnega naročila;
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 je ekonomsko-ﬁnančno sposoben,
t. j., da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti niti blokad poslovnega računa;
4. da je za ponujeno opremo organizirana
servisna mreža v Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: brezplačno na
spletni strani naročnika.
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 sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2005
ob 9. uri; sejna soba naročnika, Tivolska 50,
Ljubljana, 14. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: gre za ponovitev javnega naročila, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/05, Ob-11711/05 s popravkom v št. 50/05, Ob-13755/05, v katerem
so bile vse ponudbe zavrnjene kot nepravilne. Predvideni datum sprejema odločitve o
oddaji javnega naročila je 10. 9. 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-20978/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Lidija Vončina,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-20, faks 01/300-99-33,
elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Laura Komparič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-81, faks 01/300-99-33,
elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
vložišče, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01/300-99-01.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 0250/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava osebne varovalne opreme in
službenih oblek vzdrževalcev avtocest in
pobiralcev cestnine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC baze v RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
18.13.10.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: oblačila.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: srajce.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: obutev.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: dodatki.
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:
– sklop 1: oblačila,
– sklop 2: srajce,
– sklop 3: obutev,
– sklop 4: dodatki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe:
– za sklop 1 v višini 3,200.000 SIT,
– za sklop 2 v višini 620.000 SIT,
– za sklop 3 v višini 2,100.000 SIT,
– za sklop 4 v višini 680.000 SIT,
– za vse sklope v višini 6,600.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik ﬁnancira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca
pogodbe iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt
o skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 45 z dne 6. 5.
2005, Ob-12370/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 00250/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 16. 8. 2005,
cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je
mogoče vsak delovni dan od 8. do 12.
ure. Plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri Banki Celje d.d., št.
06000-0112292446.
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: 120 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: 17. 8. 2005
ob 9. uri, DARS d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 1714-09-430-133/2005/1 Ob-21022/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks
+386/1/472-57-91,
elektronska
pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo robotske linije DNK, št. 430-133/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava, namestitev in veriﬁkacija delovanja robotske
linije DNK ter izvedba šolanja. Podrobnejši
opis in količine, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 95, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
količine blaga, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 dni od podpisa pogodbe.
Konec: 15. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je
30 dni od dneva uradnega prejema računa,
ki je izstavljen po dobavi opreme in izvedbi
šolanja, oziroma po obojestranskem podpisu
prevzemnega zapisnika.
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 jav-
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nem 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 in tehnične
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja oziroma samostojni
podjetniki priglasitveni list; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: seznam najpomembnejših dobav,
tehnični opis.
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. dodatna delovna operacija ekstrakcije
DNK.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da;
ali:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-133/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43013305, 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: 17. 8. 2005 do 15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2005
ob 10. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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: 22. 7. 2005.
Republika Slovenija Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije
Ob-21023/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: mag. Aleš Lapajne, Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. + 386/1/369-61-00, faks
+386/1/369-62-19,
elektronska
pošta:
Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.mf-rs.org/razpisPC10.html.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Služba za IT, Cankarjeva 18, I. nadstropje, soba I-04, 1001
Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta:
Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.mf-rs.org/razpisPC10.html.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PC10-07.2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nakup računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana (več lokacij),
Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Radlje,
Žalec, Trbovlje, Krško, Novo mesto, Kranj,
Postojna, Nova Gorica in Koper.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 30.26.00.00-9, dodatni predmeti:
30.23.32.10-6,
30.23.21.00-5,
30.23.32.32-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A.1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
3) Obseg ali količina: strežnik A – 11 kosov.

Sklop št. A.2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
3) Obseg ali količina: strežnik B – 5 kosov.
Sklop št. A.3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
3) Obseg ali količina: strežnik C – 3 kosi.
Sklop št. A.4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
3) Obseg ali količina: strežnik D – 3 kosi.
Sklop št. A.5
1.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
3) Obseg ali količina: strežnik E – 2
kosa.
Sklop št. B.1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.10-6.
3) Obseg ali količina: ploski čitalniki A
– 3 kosi.
Sklop št. B.2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.10-6.
3) Obseg ali količina: ploski čitalniki B
– 2 kosa.
Sklop št. B.3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.10-6.
3) Obseg ali količina: ploski čitalniki C
– 5 kosov.
Sklop št. C.1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.21.00-5.
3) Obseg ali količina: enota za varnostno
arhiviranje – 2 kosa.
Sklop št. C.2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.32-6.
3) Obseg ali količina: matrični tiskalnik
– 5 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– strežniki 24 kosov,
– ploski čitalniki 10 kosov,
– enote za varnostno arhiviranje 2 kosa
in
– matrični tiskalniki 5 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni rok
za dobavljeno blago je 30. dan po prejemu
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne evidence o registraciji ponudnika. Potrdilo ministrstva za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek. Potrdilo davčnega
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urada, da ponudnik nima neporavnanih davkov in prispevkov v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež. Izpisek in potrdila ne
smejo biti starejša več kot 90 dni od datuma
oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: fotokopija letnih
računovodskih izkazov za leto 2004. Mnenje
pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik
na dan do 10 dni pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti. Bonitetne
informacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših podobnih dobav blaga v tem in preteklem letu,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
vrednostmi in datumi izvedbe. Če so bili
kupci naročniki po tem zakonu, mora biti
dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda
in podpiše pristojni organ. Če kupci niso bili
naročniki po tem zakonu, potrdilo potrdijo
ti kupci. Navedba oseb ponudnika, ki bodo
vključene v izvedbo naročila, z izobrazbeno
in strokovno kvaliﬁkacijo.
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: 433-01-15/2005/4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 8. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 9. uri, Ljubljana, Cankarjeva 18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-21024/05
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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelki iz tekstila.

Št.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 18.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
– Sklop št. 01:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 18.2.
2) Kratek opis: bolniški program.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
– Sklop št. 02:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 17.40.12.
2) Kratek opis: posteljni program.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
– Sklop št. 03:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 18.2.
2) Kratek opis: operacijski program.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
– Sklop št. 04:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 17.4.
2) Kratek opis: kuhinjski program.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
– Sklop št. 05:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 18.2.
2) Kratek opis: otroški program.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
– Sklop št. 06:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 17.2.
2) Kratek opis: tekstil in tekstilni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
– Sklop št. 07:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 19.3.
2) Kratek opis: delovna obutev in delovna zaščita.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
– Sklop št. 08:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 17.1.
2) Kratek opis: šivalni material – tekstil.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
– Sklop št. 09:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 19.2.
2) Kratek opis: galanterija, dekor in drugi
tekstilni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
– Sklop št. 10:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 18.21.
2) Kratek opis: delovna oblačila – beli
program.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
– Sklop št. 11:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 18.21.
2) Kratek opis: delovna oblačila – barvni
program.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
– Sklop št. 12:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 18.21
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2) Kratek opis: delovna oblačila – za kuhinjo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
– Sklop št. 13:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 18.21.
2) Kratek opis: delovna oblačila – za pralnico.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
– Sklop št. 14:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 18.21.
2) Kratek opis: delovna oblačila – za vzdrževalce.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev naročnika.
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: v razpisni dokumentaciji – speciﬁkacija zahtev
naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: prijavitelj bo moral v drugi fazi omejenega postopka predložiti garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT ter izjavo banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, če bo skupna ponudbena
vrednost presegala 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75 dnevni
plačilni rok od datuma prevzema blaga.
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 prijaviteljev 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 prijavitelj ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava prijavitelja, 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 prijavitelju 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 prijave;
4. izjava prijavitelja, dano 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 prijav;
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6. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav;
7. izjava o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izjava o zagotavljanju razpisanih vrst
in količin blaga na katere se prijavlja (velja
za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7);
9. izjava o zagotavljanju 100% razpisanih vrst blaga in količin sklopa oziroma sklopov na katere se prijavlja (velja za sklope 8,
9, 10, 11, 12, 13 in 14);
10. izjava, da ponuja blago, ki ustreza
tehničnim in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v speciﬁkaciji zahtev naročnika;
11. izjava o zagotavljanju dostave blaga;
12. izjava o dobavnem roku;
13. izjava, da zagotavlja ustrezen transport za ponujeno blago;
14. izjava o dostavi vzorcev blaga;
15. izjava, da prijavitelj sprejema vse
dodatne zahteve naročnika glede pogojev
kakovosti izdelkov ter ostale zahteve, opredeljene v prilogi D razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 9. 2005.
Cena: 9.600 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 potrebno vplačati na podračun EZR
št. 01100-6030278185, s pripisom za RD:
izdelki iz tekstila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 9. 2004 do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 30. 9. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: naročnik bo sposobnost
ugotavljal brez javnega odpiranja prijav. Odpiranje ponudb v drugi fazi omejenega postopka bo javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
javno naročilo oddal po omejenem postopku
v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04)
ter bo izbranim prijaviteljem priznal status
kandidata za obdobje treh let. Ocenjena letna vrednost znaša 59,960.000 SIT z DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21046/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna
oseba: Aljoša Drešar, Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel.
01/587-21-00, faks 01/528-46-18, elektronska pošta: lan.vosnjak@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-OM-8/2005-B-LV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava živil za obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana-Polje, Studenec 48.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
živil za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje treh let v ocenjeni vrednosti
142,000.000 SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10.000 SIT za vsak
izbrani artikel za ves čas veljavnosti pogodbe, kadar je vsak artikel samostojen sklop.
Kadar sklop tvori več artiklov, je višina garancije enaka številu artiklov v sklopu pomnoženemu z 10.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni
dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima veljavno registracijo,
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– 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,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– predložitev izjave o izpolnjevanju naročnikovih zahtev glede blaga,
– predložitev izjave ali pooblastila naročniku, da si naročnik lahko ogleda ponudnikove proizvodne oziroma delovne zmogljivosti,
kot tudi način ugotavljanja kakovosti, če presodi, da je to potrebno,
– predložitev izjave ponudnika o zdravstveni ustreznosti živil, skladno z zakonodajo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN-OM-8/2005-B-LV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj:
Za sklope svežega sadja in zelenjave:
20. 9. 2005 ob 10. uri za obdobje od 1. 10.
2005 do 31. 10. 2005,
10. 10. 2005 ob 10. uri za obdobje od
1. 11. 2005 do 30. 11. 2005,
10. 11. 2005 ob 10. uri za obdobje od
1. 12. 2005 do 31. 12. 2005,
12. 12. 2005 ob 10. uri za obdobje od
1. 1. 2006 do 31. 1. 2006,
10. 1. 2006 ob 10. uri za obdobje od 1. 2.
2006 do 28. 2. 2006,
10. 2. 2006 ob 10. uri za obdobje od 1. 3.
2006 do 31. 3. 2006,
10. 3. 2006 ob 10. uri za obdobje od 1. 4.
2006 do 30. 4. 2006,
10. 4. 2006 ob 10. uri za obdobje od 1. 5.
2006 do 31. 5. 2006,
10. 5. 2006 ob 10. uri za obdobje od 1. 6.
2006 do 30. 6. 2006,
12. 6. 2006 ob 10. uri za obdobje od 1. 7.
2006 do 31. 7. 2006,
10. 7. 2006 ob 10. uri za obdobje od 1. 8.
2006 do 31. 8. 2006,
10. 8. 2006 ob 10. uri za obdobje od 1. 9.
2006 do 30. 9. 2006,
11. 9. 2006 ob 10. uri za obdobje od 1. 10.
2006 do 31. 10. 2006,
10. 10. 2006 ob 10. uri za obdobje od
1. 11. 2006 do 30. 11. 2006,
10. 11. 2006 ob 10. uri za obdobje od
1. 12. 2006 do 31. 12. 2006,
11. 12. 2006 ob 10. uri za obdobje od 1. 1.
2007 do 31. 1. 2007,
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10. 1. 2007 ob 10. uri za obdobje od 1. 2.
2007 do 28. 2. 2007,
12. 2. 2007 ob 10. uri za obdobje od 1. 3.
2007 do 31. 3. 2007,
12. 3. 2007 ob 10. uri za obdobje od 1. 4.
2007 do 30. 4. 2007,
10. 4. 2007 ob 10. uri za obdobje od 1. 5.
2007 do 31. 5. 2007,
10. 5. 2007 ob 10. uri za obdobje od 1. 6.
2007 do 30. 6. 2007,
11. 6. 2007 ob 10. uri za obdobje od 1. 7.
2007 do 31. 7. 2007,
10. 7. 2007 ob 10. uri za obdobje od 1. 8.
2007 do 31. 8. 2007,
10. 8. 2007 ob 10. uri za obdobje od 1. 9.
2007 do 30. 9. 2007,
10. 9. 2007 ob 10. uri za obdobje od
1. 10. 2007 do 31. 10. 2007,
10. 10. 2007 ob 10. uri za obdobje od
1. 11. 2007 do 30. 11. 2007,
12. 11. 2007 ob 10. uri za obdobje od
1. 12. 2007 do 31. 12. 2007,
10. 12. 2007 ob 10. uri za obdobje od
1. 1. 2008 do 31. 1. 2008,
10. 1. 2008 ob 10. uri za obdobje od 1. 2.
2008 do 29. 2. 2008,
11. 2. 2008 ob 10. uri za obdobje od 1. 3.
2007 do 31. 3. 2008,
10. 3. 2008 ob 10. uri za obdobje od 1. 4.
2007 do 30. 4. 2008,
10. 4. 2008 ob 10. uri za obdobje od 1. 5.
2007 do 31. 5. 2008,
12. 5. 2008 ob 10. uri za obdobje od 1. 6.
2007 do 30. 6. 2008,
10. 6. 2008 ob 10. uri za obdobje od 1. 7.
2007 do 31. 7. 2008,
10. 7. 2008 ob 10. uri za obdobje od 1. 8.
2007 do 31. 8. 2008,
11. 8. 2008 ob 10. uri za obdobje od 1. 9.
2007 do 21. 10. 2008.
Za vse ostale sklope javnega naročila:
14. 10. 2005 ob 12. uri za obdobje od
1. 11. 2005 do 30. 4. 2006,
10. 4. 2006 ob 12. uri za obdobje od 1. 5.
2006 do 31. 10. 2006,
10. 10. 2006 ob 12. uri za obdobje od
1. 11. 2006 do 30. 4. 2007,
10. 4. 2007 ob 12. uri za obdobje od 1. 5.
2007 do 31. 10. 2007,
10. 10. 2007 ob 12. uri za obdobje od
1. 11. 2007 do 30. 4. 2008,
10. 4. 2008 ob 12. uri za obdobje od 1. 5.
2007 do 21. 10. 2008.
Kraj: v Ljubljani, Studenec 48, Upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predmet
javnega naročila je dobava naslednjega
blaga: oreški, suho sadje in stročnice, zamrznenja zelenjava, konzervirano sadje in
zelenjava, kruh in pekovsko pecivo, moka,
zdrob in mlevski izdelki, izdelki iz moke,
testenine, riž, mleko in mlečni izdelki, meso
in mesni izdelki, perutnina in perutninski
izdelki, ribe in morski sadeži, jedilno olje,
margarina in majoneza, jajca, kis, sladkor in
sladki namazi, čaj, kava, kavovine in kakavovi napitki, sokovi, sirupi in voda, začimbe,
jušni koncentrati in omake, ostala živila,
vegetarijanski artikli, pripravljene solate,
delikatesni artikli, artikli za dietno prehrano
in sveže sadje in zelenjava.
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Naročnik posamezne artikle oddaja
ločeno (vsak artikel pomeni svoj sklop),
druge artikle pa oddaja skupno (več artiklov
tvori en sklop). Razdelitev je podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-21091/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Franci Šoško, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-43-36, faks 01/291-48-33, elektronska pošta: nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: HSŽ, Centralno skladišče Zalog, Kriva pot 38, 1000
Ljubljana.
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:
– vodniki za VM – sklop A,
– izolatorji in sponke – sklop B,
– kovinska oprema – sklop C.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 22. 7. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija:
– za sklop A: v višini 3,600.000 SIT ali
15.000 EUR;
– za sklop B: v višini 800.000 SIT ali
3.300 EUR;
– za sklop C: v višini 600.000 SIT ali
2.500 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

– Sklop A vodniki za VM:
Poz.

Opis

1

Cu vrv 95 mm

Kg
16500,00

2

2

Cu vrv 120 mm

2

6000,00

3

Cu vrv 185 mm2

8500,00

4

Cu vrv 120 mm2 – izolirana

4000,00

5

Cu vrv 86,5 mm

6

Jeklena pocinkana vrv 70 mm – izolirana

1500,00

2
2

1000,00

– Sklop B izolatorji in sponke:
Poz.

Opis

Kos

7

Silikonski izolator 3 KV s sponko za dve vrvi

8

Silikonski vpenjalni izolator

9

Kompresijska sponka 14+12

500,00

10

Kompresijska sponka 12+12

400,00

11

Vijačna sponka Ri+12/3

100,00

12

Utorna sponka 95

60,00

13

Utorna sponka 120

60,00

14

Utorna sponka 185

40,00

15

Sponka za dva vodnika 12+12

400,00

16

Sponka za dva vodnika 14+14

100,00

17

Sponka za dva vodnika 17,5+17,5

100,00

800,00
70,00

– Sklop C kovinska oprema:
Poz
18
19
20

Opis
Konzola za pritrditev dveh vodov na vrhu rešetkastih LS drogov z
dvema silikonskima izolatorjema
Konzola za pritrditev treh vodov na vrhu rešetkastih LS drogov s
tremi silikonskimi izolatorji
Vijak za pritrditev silikonskega izolatorja na odponsko konzolo

Kos
350,00
20,00
800,00
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– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v
Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2005.
Cena: 3.000 SIT + 600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887
pri NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 12 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 8. 2005 ali 40 dni
od odposlanja obvestila; do 13. ure v tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska ul.11,
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 10. uri, Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-21101/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba:
Kristina Mejač, Titova 51, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-04-00, faks 04/581-04-20,
elektronska pošta: info@jeko-in.si, internetni naslov: www.jeko-in.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 0/01-16-JR/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik lahko odda ponudbo za celotno javno
ponudbo ali posamezen sklop. Javno naročilo je razdeljeno na štiri sklope:
1. sklop: vodomeri,
2. sklop: material za vodovod in kanalizacijo,
3. sklop: litoželezni pokrovi in rešetke,
4. sklop: material za zemeljski plin.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: kandidatom bo v II. fazi postopka
priznana sposobnost in usposobljenost za
tri leta.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila minimalno 30 dni od izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 0/01-16-JR/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 8. 2005, cena:
4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: navedeni znesek
naj se nakaže na TRR 07000-0000492171,
sklic na številko 410.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2005 ali 21 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 1. 9. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8.
2005.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Ob-21102/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, kontaktna oseba: Dragan Vučković, univ. dipl.
ekon., Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-16-75, faks 01/231-20-86,
elektronska pošta: zdrzz@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: 2-JN EL /05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava električne energije za javne
zdravstvene zavode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavodi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Celje.
3) Obseg ali količina: 6.503 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 02.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Psihiatrično bolnišnico Vojnik.
3) Obseg ali količina: 434 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 03.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Izola.
3) Obseg ali količina: 4.269 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 04.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Bolnišnico Sežana.
3) Obseg ali količina: 181 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 05.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra.
3) Obseg ali količina: 1.588 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 06.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Jesenice.
3) Obseg ali količina: 1.395 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
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Sklop št.: 07.
2) Kratek opis: dobava električne energije za bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj.
3) Obseg ali količina: 260 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 08.
2) Kratek opis: dobava elektrike za Psihiatrično bolnišnico Begunje.
3) Obseg ali količina: 446 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 09.
2) Kratek opis: dobava električne energije za bolnišnico KOPA-Golnik.
3) Obseg ali količina: 1.671 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Brežice.
3) Obseg ali količina: 548 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Klinični center Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 26.020 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Psihiatrično kliniko Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 1.329 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Institut RS za rehabilitacijo Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 1.531 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Trbovlje.
3) Obseg ali količina: 748 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 15.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Center za zdravljenje otrok Šentvid
pri Stični.
3) Obseg ali količina: 164 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 16.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Maribor.
3) Obseg ali količina: 1.736 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 17.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča Ptuj.
3) Obseg ali količina: 1.531 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
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Sklop št.: 18.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Psihiatrično bolnišnico Ormož.
3) Obseg ali količina: 336 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 19.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Murska Sobota.
3) Obseg ali količina: 3.188 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 20.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Šempeter pri
Gorici.
3) Obseg ali količina: 3.105 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 21.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Novo Mesto.
3) Obseg ali količina: 3.301 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 22.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.
3) Obseg ali količina: 1.807 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 23.
2) Kratek opis: dobava električne energije za bolnišnico Topolšica.
3) Obseg ali količina: 366 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 24.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Celje.
3) Obseg ali količina: 1.019 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 25.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Laško.
3) Obseg ali količina: 101 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 26.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Radeče.
3) Obseg ali količina: 80 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 27.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Slovenske Konjice.
3) Obseg ali količina: 217 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 28.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Šentjur pri Celju.
3) Obseg ali količina: 122 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
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Sklop št.: 29.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate
Žalec.
3) Obseg ali količina: 222 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 30.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.
3) Obseg ali količina: 164 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 31.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Koper.
3) Obseg ali količina: 490 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 32.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Izola.
3) Obseg ali količina: 46 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 33.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Piran.
3) Obseg ali količina: 120 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 34.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Postojna.
3) Obseg ali količina: 670 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 35.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ilirska Bistrica.
3) Obseg ali količina: 121 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 36.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Sežana.
3) Obseg ali količina: 193 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 37.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj.
3) Obseg ali količina: 1.286 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 38.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Brežice.
3) Obseg ali količina: 107 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 39.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Sevnica.
3) Obseg ali količina: 95 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
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Sklop št.: 40.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Krško.
3) Obseg ali količina: 429 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 41.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 2.378 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 42.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Grosuplje.
3) Obseg ali količina: 114 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 43.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ivančna Gorica.
3) Obseg ali količina: 55 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 44.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Medvode.
3) Obseg ali količina: 108 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 45.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom za študente Univerze
v Ljubljani.
3) Obseg ali količina: 87 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 46.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Domžale.
3) Obseg ali količina: 268 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 9. 2006.
Sklop št.: 47.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom dr. Jurija Polca
Kamnik.
3) Obseg ali količina: 297 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 48.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Litija.
3) Obseg ali količina: 257 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 49.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Kočevje.
3) Obseg ali količina: 185 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 50.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica.
3) Obseg ali količina: 166 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
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Sklop št.: 51.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Zagorje ob Savi.
3) Obseg ali količina: 117 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 52.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Trbovlje.
3) Obseg ali količina: 126 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 53.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Hrastnik.
3) Obseg ali količina: 91 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 54.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Vrhnika.
3) Obseg ali količina: 105 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 55.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Idrija.
3) Obseg ali količina: 219 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 56.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Logatec.
3) Obseg ali količina: 65 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 57.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča
Cerknica.
3) Obseg ali količina: 186 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 58.
2) Kratek opis: dobava električne energije za SŽ-Železniški zdravstveni dom Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 170 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 59.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor.
3) Obseg ali količina: 1.394 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 60.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Lenart.
3) Obseg ali količina: 151 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 61.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.
3) Obseg ali količina: 293 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.

Sklop št.: 62.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj.
3) Obseg ali količina: 389 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 63.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ormož.
3) Obseg ali količina: 129 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 64.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Murska Sobota.
3) Obseg ali količina: 285 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 65.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Gornja Radgona.
3) Obseg ali količina: 121 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 66.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Lendava.
3) Obseg ali količina: 129 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 67.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ljutomer.
3) Obseg ali količina: 94 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 68.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom – Osnovno varstvo
Nova Gorica.
3) Obseg ali količina: 399 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 69.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom-Zobozdravstveno
varstvo Nova Gorica.
3) Obseg ali količina: 270 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 70.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ajdovščina.
3) Obseg ali količina: 220 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 71.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Tolmin.
3) Obseg ali količina: 215 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 72.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Črnomelj.
3) Obseg ali količina: 188 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
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Sklop št.: 73.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Metlika.
3) Obseg ali količina: 45 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 74.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Trebnje.
3) Obseg ali količina: 139 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 75.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Velenje.
3) Obseg ali količina: 436 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 76.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zgornje savinjski Zdravstveni dom
Mozirje.
3) Obseg ali količina: 66 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 77.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Dravograd.
3) Obseg ali količina: 54 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 78.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.
3) Obseg ali količina: 144 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 79.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ravne na Koroškem.
3) Obseg ali količina: 319 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 80.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Slovenj Gradec.
3) Obseg ali količina: 173 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 81.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Reševalno službo Koroške.
3) Obseg ali količina: 22 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 82.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
3) Obseg ali količina: 179 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 83.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Koper.
3) Obseg ali količina: 292 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.

Št.

Sklop št.: 84.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.
3) Obseg ali količina: 309 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 85.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 538 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 86.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
3) Obseg ali količina: 600 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 87.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota.
3) Obseg ali količina: 189 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 88.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Nova
Gorica.
3) Obseg ali količina: 247 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 89.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Novo
Mesto.
3) Obseg ali količina: 236 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 90.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Ravne
na Korškem.
3) Obseg ali količina: 16 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 91.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Institut RS za varovanje zdravja Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 298 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 92.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod RS za transfuzijsko medicino
Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 1.014 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
1. 10. 2006.
Sklop št.: 93.
2) Kratek opis: dobava električne energije za Nefrodial, d.o.o. Zreče.
3) Obseg ali količina: 408 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 10. 2005, dobava
2. 10. 2006.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 82.934
MWh električne energije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 10. 2005, konec 1. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe ali ustrezno ﬁnančno zavarovanje v višini 3% ponudbene vrednosti
z vključenim davkom. Finančno zavarovanje
mora veljati še najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb naprej. Ponudnik mora
predložiti garancijo za resnost ponudbe na
priloženem obrazcu OBR 3 (Garancija za
resnost ponudbe) ali obrazcu institucije,ki
je garancijo izdala z vsemi podatki, kot so
predpisani na obrazcu v Pravilniku o vrstah
ﬁnančnih zavarovanj,s katerim ponudniki
zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti
v postopkih oddaje javnega naročanja (Ur.
l. RS, št. 25/04).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 45-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:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu države, v kateri ima
sedež-ponudnik priloži izpis iz sodnega registra za pravne oziroma obrtno dovoljenje
za samostojne podjetnike;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je takšno dovoljenje zahtevano
na podlagi posebnega zakona – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti;
3. da ni v kazenskem postopku zardi
suma kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem – ponudnik priloži pisno izjavo,dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo
kot izjavo pod prisego;
4. da zaradi kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen
– izpis iz kazenske evidence,ki ga izdaja
Ministrstvo za pravosodje;
5. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,stečajni
likvidacijski ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki);
6. da je poravnal davke, prispevke v
skladu s predpisi;
7. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo tega razpisa izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljanje dejavnosti,ki je
predmet javnega naročila;
8. da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni,žigosa in
podpiše izjavo o nezavajajočih podatkih;
9. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1/, podatki in kazalniki
za l. 2004 (potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– izjavo banke da v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiran svoj transakcijski račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da zagotavlja zahtevane letne
količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa ter sukcesivno dobavo
na posamezne lokacije, da je v zadnjih treh
letih pred objavo javnega naročila realiziral
vsaj 5 pomembnejših dobav električne energije (nad 10 mio SIT letno), da predloži izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti
iz prejšnjih pogodb.
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: 2-JN EL/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 9. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
02014-0253693764 Združenja pred dvigom
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
možno dobiti tudi po pošti po predhodnem
dokazilu o plačilu in posredovanem naslovu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 9. 2005, do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika,
zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma osebe z pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 11.30, Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije, Ljubljana, Njegoševa 8.
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: 21. 7. 2005.
Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije
Ob-21119/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Emil Novak, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava markirnega stroja za obeleževanje oznak na cestah.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
1 kom markirnega stroja za obeleževanje
oznak na cestah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih zahtev v skladu z razpisom.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 60%,
2. izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev naročnika 30%,
3. reference ponudnika 5%,
4. dobavni rok 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 30. 8. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 30. 8. 2005 do 8. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: veljavnost ponudbe do 30. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 30. 8. 2005 ob 9. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.
Ob-21120/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Emil Novak, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava traktorja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
1 kom traktorja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih zahtev v skladu z razpisom.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 60%,
2. izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev naročnika 30%,
3. reference ponudnika 5%,
4. dobavni rok 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 30. 8. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 30. 8. 2005 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: veljavnost ponudbe do 30. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 30. 8. 2005 ob 10. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.
Ob-21138/05
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 komerc. 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.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 042/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadgradnja nelinearnih video montaž.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Koper.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.35.11.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 5 kompletov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 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
042/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public Procurement pod oznako Javno
naročilo RTV 042/2005.
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
042/2005.
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 042/2005.
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 6. 9. 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 na št. (1) 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 042/2005-E-ODP/B)
in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 2005 do 8. ure.

Št.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: 6. 9. 2005
ob 11. uri, RC RTV Koper, Ulica OF 15,
6000 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: 22. 7. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-21139/05
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 komerc. zadeve in javna naročila
RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-89,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
magnetofonski studijski trakovi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: glejte priloge za sklope A,
B in C.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.73.30-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: magnetofonski studijski trakovi – 4.000 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
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
043/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 043/2005.
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 043/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslo-
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vu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 043/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
043/2005-E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 29. 7. 2005 do
30. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago na
spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi
na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
043/2005. Če pa ponudniki kljub temu želijo
razpisno dokumentacijo v pisni obliki, bo
le-ta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT (z
vključenim DDV), po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. (1) 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 043/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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 15. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 9. uri, sejna soba komercialne službe
RTV v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 9/05
Ob-21159/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/228-62-09, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktna oseba: Služba za
javna naročila in nabavo: Irena Mihelič, univ.
dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-62-94, faks 02/228-65-89,
elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktni osebi: Služba za javna
naročila in nabavo: Marija Horvat, Slavica
Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-63-61, 02/228-62-29, faks
02/228-65-89, elektronska pošta: marija.
horvat@zd-mb.si, slavica.sojc@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktni
osebi: Služba za javna naročila in nabavo:
Marija Horvat, Slavica Sojč, Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-63-61,
02/228-62-29, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si,
slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN5-B/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop I: projekt A) izgradnja informacijske infrastrukture,
– sklop II: projekt B) nabava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: centralna lokacija in dislocirane lokacije naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna količina in obseg razvidna iz razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 300.000 SIT;
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti (samo za sklop II.)
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v izjavi
naveden rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji;
2. potrdilo, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
5. dokazilo o vrsti strokovnega in poslovnega statusa s principali za strežnike (kot
npr. HP, IBM, idr.), za mrežne operacijske sisteme (kot npr. Microsoft, odprta koda, idr.),
operacijske sisteme za delovne postaje (kot
npr. Microsoft, odprta koda, idr.) in za komunikacijsko opremo (kot npr. Cisco, idr.);
6. lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
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– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih
pred pričetkom naročila ni bila vložena pravnomočna obtožnica in ni bila izdana obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih
letih ni bil uveden postopek za gospodarski
prestopek oziroma mu v tem postopku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke 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;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katere je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudba;
2. podatki o ponudniku;
3. podatki o podizvajalcu;
4. izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji;
5. izjava ponudnika o verodostojnosti podatkov;
6. izjava ponudnika o nepovezanosti;
7. izjava ponudnika o omejitvi poslovanja;
8. obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika;
9. pogodba;
10. predračun z navodili za izpolnitev;
11. izjava ponudnika, da ne nastopa s
podizvajalci;
12. navedba podizvajalcev in opis njihovih del;
13. izjava ponudnika o medsebojnem sodelovanju s podizvajalci;
14. izjava podizvajalcev o medsebojnem
sodelovanju s ponudnikom;
15. izjava ponudnika o odgovornosti za
izvedbo naročila;
16. strokovna priporočila (reference);
17. izjava ponudnika o tehničnih zmožnostih in kadrovski usposobljenosti;
18. seznam kadra, ki bo izvajal storitve;
19. izjava ponudnika o času izvedbe storitve;
20. izjava ponudnika o drugih pogojih;
21. izjava ponudnika o zagotovitvi pokritosti ponudbe;
22. izjava o varovanju poslovne skrivnosti;
23. izjava ponudnika o plačilnih pogojih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
– Za sklop I. projekt A):
A) cena – 60%,
B) strokovna usposobljenost kadrov
– 40%:
1. število certiﬁkatov za strežnike,
2. število certiﬁkatov za odprto kodne sisteme (RHCE).
1. število certiﬁkatov za Microsoft (MCSA
ali MCSE za Win 2000 ali 2003),
2. število certiﬁkatov za komunikacijsko
opremo (npr. BSCI, CCNA, CCDA, CSGA,
CCDP, CCNP, za brezžične povezave in
podobno),
3. število delavcev z diplomo univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, računalništva ali informatike,
4. skupno število delavcev.

– Za sklop II. projekt B):
A) cena – 80%,
B) strokovna usposobljenost kadrov
– 20%:
1. število certiﬁkatov za strežnike,
2. število certiﬁkatov za odprto kodne sisteme (RHCE),
3. število certiﬁkatov za komunikacijsko
opremo (npr. BSCI, CCNA, CCDA, CSGA,
CCDP, CCNP, za brezžične povezave in podobno),
4. število delavcev z diplomo univerzitetni
diplomirani inženir elektrotehnike, računalništva ali informatike.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika pri OE UJP Slov. Bistrica, št.
01270-6030922374, dvig razpisne dokumentacije le s predložitvijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 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 21. 12. 2005 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2005
ob 10. uri, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Služba za javna naročila in nabavo,
Ulica talcev 9, pritličje, soba 102, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: javno naročilo
se lahko izvede v sodelovanju s podizvajalci.
Splošni del razpisa je objavljen na spletni
strani naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 404-08-342/2005-2
Ob-21279/05
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: vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, 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, kontaktni osebi za dvig
razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48,
dodatne informacije: vodja izvedbe javnega
naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, 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, Od-
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delek za nabavo, kontaktni osebi za dvig
razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48,
dodatne informacije: vodja izvedbe javnega
naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks 01/431-90-35,
elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) 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 298/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške strojne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS – Centralno skladišče Miheličeva ul. b.š., Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01 namizni računalniki
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 02 prenosni računalniki
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 03 monitorji
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 04 prikazovalniki
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 05 tiskalniki
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 06 plazma zaslon
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 07 ročni terminali
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 08 strežniki
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh 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:

Št.

Oznaka

Predmet

sklop 01

Namizni računalniki

01

Osebni računalnik

sklop 02

Prenosni računalniki
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Količina
27

02A

Standardni prenosni računalnik

02B

Lahki prenosni računalnik 12”

sklop 03

Monitorji

03

Monitorji 17” LCD

sklop 04

Prikazovalniki

04

Prikazovalnik – DLP projektor

sklop 05

Tiskalniki

05A

Laserski tiskalnik

05B

Tiskalnik inkjet A4 barvni a4 USB in LPT

7

05C

Mrežni laserski tiskalnik A4

2

sklop 06

Plazma zaslon

06

Plazma zaslon 50

sklop 07

Ročni terminali

36
7
32
14
15

2

07A

Ročni terminal za zajem podatkov

7

07B

Ročni terminal za zajem podatkov – zmogljivejši

3

sklop 08

Strežniki

08

Strežniška omara 19”

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
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;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence ne starejšega od 90 dni.
1.2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) fotokopija priglasitvenega lista oziroma vpis v Poslovni register Slovenije – AJPES, ne starejšega od 90 dni,
b) fotokopija obrtnega dovoljenja, ne starejšega od 90 dni.
– 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 ali lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od

1
90 dni od datuma oddaje ponudbe ali lastna
izjava v skladu z 44. členom ZJN.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo:
– za pravne osebe: fotokopija potrdila,
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa, ne starejšega od 90 dni;
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež, ne starejše od
30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, ne starejših od 90 dni ali fotokopija
BON-1/P, ne starejšega od 90 dni ali fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev
na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, ne starejšega
od 90 dni.
b) Za 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,
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– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik dokazuje usposobljenost za
izvedbo javnega naročila in v ta namen obvezno prilaga naslednje potrjene dokumente
in izjave:
– podatki o ponudniku (priloga št. 1),
– izjava, da soglaša z vsemi pogoji razpisa (krovna izjava – priloga št. 2),
– izjava ponudnika o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in roka
plačila (priloga št. 3),
– predračun (priloga št. 5),
– ponudba (priloga št. 6),
– konﬁguracija opreme (priloga št. 7),
– ocenjevalna preglednica (priloga št. 8),
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo posla (priloga št. 10),
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancija dobi (priloga št.
12),
– vzorčna pogodba (priloga št. 14).
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
Garancije:
– ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo banke za resnost ponudbe v višini
2% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
konca veljavnosti ponudbe. (priloga št. 9);
– najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe
mora izvajalec predložiti garancijo banke za
dobro izvedbo pogodbenih del v višini 5%
od pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj
sedem dni po datumu določenem za primopredajo (priloga št. 11);
– ob primopredaji mora ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj sedem
dni po preteku garancijske dobe (priloga
št. 13).
Bančna garancija za resnost ponudbe
in od banke podpisane in žigosane izjave v
skladu s priloženimi vzorci, so obvezni sestavni del ponudbene dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Cena ob izpolnjevanju pogojev naročnika, navedenih v točki 11. poglavja II. – navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Naročnik izbere najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop naročila, ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
Ponudnik z najugodnejšo ceno za posamezni sklop opreme prejme 100 točk,
ostali ponudniki pa procentualno v odvisnosti do najugodnejšega ponudnika manj
kot sto točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-342/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 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 298/2005-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Pre-
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vzem 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
1119119-7141998-00000298) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 8. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, 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: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-248/2005-2
Ob-21290/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna
oseba: dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel.
04/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, 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: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 125/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup športnih orodij, opreme in rekvizitov za telovadnico FRS. Točne količine
in speciﬁkacije so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: centralno
skladišče MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana–Šentvid.
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:
1. sklop – športna oprema in naprave
(blazine, gredi, klopi, skrinje, koze, montažna odbojka, koši, goli…);
2. sklop – športni pripomočki in osebna športna oprema (fokus, smuči, palice,
štartne številke, ščitniki, štoparice, kolebnice…).
Okvirni obseg naročila 33,000.000 SIT
brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidena sklenitev pogodbe
september 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od uradnega prejema računa na naročnikov
naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben:
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
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b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima v celoti izpolnjeno, žigosano
in podpisano ponudbo z vpisanimi cenami
in garancijami;
2. da ima priloženo potrdilo o skladnosti
(certiﬁkat) izdano in potrjeno s strani biotehniške fakultete, da je ponujena oprema
skladna z zahtevanimi standardi, kjer se za
artikel taka izjava zahteva;
3. da ima priložene kopije artiklov iz katalogov in tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku iz katere je razvidno, da ponujeno blago zadošča naročnikovim tehničnim
zahtevam;
4. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
5. da ima podpisano in žigosano izjavo,
da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo;
6. da ima podpisano in žigosano izjavo o
veljavnosti ponudbe in roku plačila;
7. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
8. da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
9. da ima priloženo, podpisano in žigosano garancijo za resnost ponudbe;
10. da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-248/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 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
125/2005-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.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 31. 8. 2005 do
12. ure.

Št.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do eventualne sklenitve posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 10. 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.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-21366/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Belokranjskega odreda, Šolska ul. 1, 8333
Semič, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-79, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: karolina.logar@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-79,
faks 01/280-67-74, elektronska pošta: karolina.logar@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-79, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: karolina.logar@zti-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-609.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: OŠ Belokranjskega odreda, Semič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prehrambeno blago po sklopih: meso – mesnine – perutnina – ribe – mleko – mlečni
izdelki – kruh – pekovski izdelki – sadje
in zelenjava – sokovi – zamrznjeno pecivo
– ostalo prehrambeno blago, v predvideni
vrednosti 18 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 8. 2005, cena:
12.600 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite
na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod za
tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 8. 2005, do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 26. 8. 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
OŠ Belokranjskega odreda
Št. 3511-4/2005-4
Ob-21471/05
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: nabava in montaža RTG
aparata v Splošni bolnišnici Trbovlje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nabava in montaža RTG aparata ter
ostale opreme za Splošno bolnišnico Trbovlje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
in montaža RTG aparata ter dveh vozičkov za transport bolnika (stretcher) in dveh
invalidskih vozičkov za Splošno bolnišnico
Trbovlje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila; začetek 30. 9. 2005 in/ali konec 27. 1. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen, prvi odstavek, točke: 1, 2, 3
– ZJN-1-UPB1:
Pod 2. točko mora ponudnik, predložiti
Potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov-promet z medicinskimi
pripomočki pri Agenciji RS za zdravila in
medicinske pripomočke.
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Ponudnik z najugodnejšo ponudbo bo
moral naročniku v skladu s 45. členom
ZJN-1-UPB1, pred oddajo javnega naročila, predložiti še dokazila o izpolnjevanju
sposobnosti po 42. členu ZJN-1-UPB1,
in sicer:
– četrti odstavek, 1., 2. in 5. točka; dokazilo pod 5. točko mora dokazati, da je
zagotovljen servis za ponujeno opremo:
kot dokazilo se šteje izjava serviserja z
dokazilom, da je serviser pooblaščen od
proizvajalca ali da je usposobljen za izvedbo servisiranja, to pomeni, da ima njegov delojemalec potrdilo o usposobljenosti
za servisiranje od proizvajalca. Izjava proizvajalca, da sam izvaja servis je ustrezna
zgoraj zahtevanim dokazilom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen,
prvi odstavek, točka 1: ZJN-1-UPB1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta z revidiranim poročilom, če je ponudnik zavezan k revidiranju ter izjavo ponudnika, da je zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in izkaz poslovnega
izida za zadnja 3 leta, če ponudnik ni zavezan k revidiranju ter izjava ponudnika,
da ni zavezan k revidiranju;
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi ponudnika v bonitetni razred; potrdilo
mora izdati banka, ki je predvidena, da
bo ponudniku v primeru da bo izbran za
izvedbo javnega naročila izdala bančno
garancijo za dobro izvedo posla,
– poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, drugi odstavek, 2. točka: a) in f) ZJN-1-UPB1:
a) v seznamu mora biti navedena vsaj
ena zaključena dobava in montaža RTG
aparata primerljive zahtevnosti v zadnjih
treh letih;
f) v ponudbi mora biti za tisto opremo
za katero je tako določil naročnik, predložen uraden material s tehničnimi speciﬁkacijami ponujenega elementa opreme.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2005 do
12. ure, od ponedeljka do petka, od 9. do
12. ure v delovnih dnevih na Ministrstvu za
zdravje; Štefanova 5, Ljubljana.
Cena: 3.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 2005 ali 37 dni
od odposlanja obvestila; do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 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: 26. 7. 2005.
Ministrstvo za zdravje

Blago in gradnje
Št. 3511-6/2005-3
Ob-21472/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76,
faks 01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter dobava
in montaža opreme za montažni prizidek
v Splošni bolnišnici Trbovlje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dobava in montaža
opreme za montažni prizidek v Splošni
bolnišnici Trbovlje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dobava in montaža opreme
za montažni prizidek v Splošni bolnišnici
Trbovlje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila;
začetek 20. 9. 2005 in/ali konec 21. 11.
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 točki
1 in 2.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen
ZJN-1-UPB1, prvi odstavek, točka 1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta z revidiranim poročilom, če je ponudnik zavezan k revidiranju ter izjavo ponudnika, da je zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in izkaz poslovnega
izida za zadnja 3 leta, če ponudnik ni zavezan k revidiranju ter izjava ponudnika,
da ni zavezan k revidiranju;
– originalno potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi ponudnika v bonitetni razred; z
izjavo banke, da bo ponudniku v primeru,
če bo izbran za izvedbo javnega naročila,
predvidoma brez zadržkov izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti;
– poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen ZJN-1-UPB1,
drugi odstavek, 2. točka: a):
a) v seznamu morajo biti navedene:
– za gradbena, obrtniška in instalacijska dela: eno ali več zaključenih GOI
del, katerih skupna vrednost je najmanj
v vrednosti ponujenih del in od katerih
je bilo najmanj eno izvedeno pod pogoji
v delujočem objektu, ki so primerljivi primerljivimi z zahtevanimi (za zdravstveni
objekt) v razpisni dokumentaciji
Potrdilo: za vsako dobavo ponudnik
predloži potrdilo kupca oziroma izjavo v
skladu z ZJN-1-UPB1.
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 19. 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: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 8. 2005 ali 24
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: 90 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: 19. 8. 2005
ob 13. uri; srednja sejna soba, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2005.
Ministrstvo za zdravje
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Gradnje
Ob-20950/05
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V razpisu javnega naročila izgradnja
športnega doma TVD Partizan (GOI dela),
št. 64000-0012/2005, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005,
Ob-17411/05, se spremenijo naslednje točke:
IV.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT
Pogoji in način plačila: podračun EZR Občine Sevnica pri UJP, št. 01310-0100008286,
model 00, sklic 6412.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 8. 2005 do
10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Sevnica (v
pritličju stavbe).
Občina Sevnica
Št. 402-06/05-2055

Ob-21055/05

Popravek
V objavi javnega naročila »A1 Koper
– Lendava, odsek: Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km 6+700 do km 10+847,
pododsek Nova Zrkovska cesta, II. faza, I.
etapa od km 0+860 do km 1+905«, ki je bilo
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 54 z dne
3. 6. 2005, se delno spremeni točka III.2.1.
tako, da se sprememba glasi:
Povprečni letni promet gradbenih del v
zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1.g teh
Navodil ponudnikom v višini 3.000 mio SIT
za izvedbo vseh razpisanih del.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 66305-5/2005/4

Ob-21058/05

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila za gradbeno, obrtniška in instalacijska
dela ter zunanja ureditev pri gradnji Zavoda dr. Mihe Pintarja, Dobrna, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 65-67 z dne 15. 7.
2005, Ob-19724/05, se spremeni točka:
IV.3.6) Maksimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-20832/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Peter Kete, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-31, faks
05/365-91-33, elektronska pošta: peter.kete@ajdovscina.si, internetni naslov: www.
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.

Št.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-208/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Športni center Police.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: določeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 10. 9. 2005, konec
30. 10. 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: določeno
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
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: 403-208/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 8. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je potrebno plačati na EZR št.
01201-0100014597. Zainteresirani ponudniki lahko snamejo razpisno dokumentacijo
tudi iz spletne strani www.ajdovscina.si, pod
rubriko Razpisi.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2005
ob 10.30, sejna soba Občine 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Občina Ajdovščina
Ob-20835/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Prevalje, kontaktna oseba: Marjetica Tasič
Bukovec, Trg 2a, 2391 Prevalje, Slovenija,
tel. 02/824-61-00, faks 02/824-61-24, elektronska pošta: meta.bukovec@prevalje.si,
internetni naslov: www.prevalje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste na Leše –
faza II. in III.
1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Leše – Prevalje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija lokalne ceste Prevalje – Leše v
dolžini 530 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali 60 dni od oddaje
naročila.
Začetek: 15. 9. 2005, konec: 31. 10.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
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: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo in
zakonodajo (41. in 43. člen ZJN-1).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
b) dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
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d) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
e) da ima poravnane davke ali prispevke,
določene z zakonom;
f) potrdilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet sodne preiskave in da ponudniku
v zadnjih petih letih ped objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje.
Opomba: ponudnik lahko pod točke d),
e) in f) namesto dokazil poda ustrezno izjavo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) bonitetna dokazila: za gospodarske
družbe – BON-1, BON-2;
b) za obrtnike napoved za odmero dohodnine.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da zagotavlja tehnične in kadrovske zmogljivosti kot to določa razpisna
dokumentacija.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (90%),
2. reference (10%).
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 (z DDV).
Pogoji in način plačila: kopija potrdila o plačilu na TRR Občine Prevalje
01375-0100010242 s pripisom »Rekonstrukcija lokalne ceste na Leše – faza II.
in III.«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 8. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 9. uri, sejna soba Občine Prevalje, Trg
2a, Prevalje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Občina Prevalje
Ob-20952/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba: Marjan Jug, dipl. inž.
grad., Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-33,
05/335-01-34, faks 05/302-12-71, elektronska pošta: Marjan.Jug@Nova-Gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba:
Marjan Jug, dipl. inž. grad., Trg E. Kardelja 1, glavna pisarna, soba št. 38/I. nadstropje, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-33, faks 05/302-12-71, elektronska pošta: Marjan.Jug@Nova-Gorica.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba; izvedba, s kakršnimi koli načini
gradnje, ki ustrezajo zahtevam, določenim
s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja poslovilne dvorane
na mestnem pokopališču v Stari Gori.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja poslovilne dvorane na mestnem
pokopališču v Stari Gori.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mestno pokopališče v
Stari Gori pri Novi Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
poslovilne dvorane v celoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: investicija se bo izvajala v letih
2005, 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 9. 2005 in/ali konec
20. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti,
izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10%. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh po prejemu. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima
poravnane davke in prispevke, določene z
zakonom, da je predložil BON-2 oziroma
enakovredno potrdilo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki ni starejši od 90 dni;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik vpisan v kazensko evidenco, ki
ni starejše od 30 dni;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo Davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
izvesti investicijo;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek, posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– najmanj dve referenci, potrjeni s strani
naročnikov za izvedbo podobnih objektov v
zadnjih petih letih;
– dodatni pogoji 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.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 343-6/95.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005.
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: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 11.30; Mestna občina Nova Gorica – steklena dvorana, I. nadstropje.
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: 21. 7. 2005.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-20954/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sveta Ana, kontaktna oseba: Viktor
Kapl, Sveta Ana v Slov. goricah 17, 2233
Sveta Ana v Slov. goricah, Slovenija, tel.
02/729-58-80, faks 02/729-58-85, elektronska pošta: obcina@sv-ana.si, internetni naslov: www.sv-ana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34404-010/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija odsekov občinske ceste
JP 704-313 Kremberk–Žice 3 (dolžina
270 m); JP 704-312 Krivi Vrh–Kremberk 2
(dolžina 300 m); JP 704-341 Ledinek–Žice
(dolžina 492 m) in JP 704-360 Ledinek–
Zg. Ščavnica (dolžina 845 m).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Sveta Ana, naselje
Kremberk, Ledinek in Zg. Ščavnica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: modernizacija odsekov občinskih cest JP 704-313
Kremberk–Žice 3; JP 704-312 Krivi Vrh–
Kremberk 2; JP 704-341 Ledinek–Žice in JP
704-360 Ledinek–Zg. Ščavnica; l=1907 m,
š=3m+2x 0,5m mulda.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti
250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni od
situacije, zadnjih 20% vrednosti po uspešnem tehničnem pregledu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru predložitve
skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in
tehničnih sposobnosti: registracija pri pristojnem sodišču ali drugem organu, ponudnik
ni v kazenskem postopku v zvezi z njegovim
poslovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik
ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije, ponudnik razpolaga s ustreznimi
kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik
je ﬁnančno in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodba ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila; dokazila ne
smejo biti starejša od 120 dni od roka za
oddajo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
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izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek kadrov; spisek opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2005.
Cena: 12.000 SIT (DDV vključen v
ceno).
Pogoj in način plačila: plačilo na transakcijski račun Občine Sveta Ana št.
01381-0100010821, pred dvigom razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo
je mogoče dvigniti ob predložitvi dokazila
o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
V.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 19. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, pripombe na postopek odpiranja lahko
posreduje predstavnik ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 8. 2005
ob 13. uri; Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov.
goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na občinski upravi
Občine Sveta Ana vključno do 18. 8. 2005.
Morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki posredujejo naročniku tudi na
e-naslov: obcina@sv-ana.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Občina Sveta Ana
Št. 06/2005
Ob-20955/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Simon Kač,
univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300,
faks 03/42-50-310, elektronska pošta:
Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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: JNGD05/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega naročila je izgradnja
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fekalnega kanala: Odvajanje odpadnih
voda naselja Tremerje in priključitev na
glavni kanalizacijski zbiralnik GZ 0.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kanalizacija naselja Tremarje je zasnovana v
modiﬁciranem ločenem sistemu. Za fekalno
odpadno vodo je potrebno zgraditi novo sekundarno omrežje, ki bo odvajalo odpadno
vodo na zbiralnik GZ 0 oziroma na Čistilno
napravo Celje. Meteorna odpadna voda se
ne bo zbirala, temveč ponikala ali odvajala v
obcestne jarke, potoke in naravne depresije.
Novo sekundarno omrežje sestavljajo trije
kanali F 1.0, F 2.0 in F 2.1 v skupni dolžini
586,5 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe
predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v višini
10% od pogodbene vrednosti in Garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku, ki
jo naročniku izroči ob primopredaji objekta,
v višini 5% od vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: avansa ni. Rok plačila je 60 dni po potrjeni
situaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
Kolikor bo izbrani ponudnik za omenjeno
delo potreboval podizvajalce, jih mora navesti v svoji ponudbi. Za podizvajalce je potrebno predložiti vsa dokazila, ki jih predloži
ponudnik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež. Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): fotokopija potrdila o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem. In ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi takega kaznivega
dejanja. Dokazila:
– potrdilo izdanega s strani Ministrstva
za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, 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,
– izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da 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
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katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Dokazilo:
– potrdilo izdano s strani sodišča, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da poslovanja
ne vodi izredna uprava;
– ponudnik mora predložiti potrdila o
članstvu organizacije ali združenja izvajalcev storitev, ki so predmet javnega naročila,
če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno. Dokazila:
– članstvo v IZS – fotokopija potrdila,
– druga članstva.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben. Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): originalni obrazci BON 1 in BON 2, od
katerih BON 2 ne sme biti starejši kot 30 dni
od dne oddaje ponudbe, BON 1 pa mora
vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): originalno potrdilo banke,
pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski
račun, o povprečnem mesečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih 6 mesecev. Napoved za odmero davkov iz dejavnosti potrjeno s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– spisek kadrov in njihova strokovna
usposobljenost zahtevanih v navodilih za
izdelavo ponudbe, priložiti je potrebno seznam kadrov z njihovo strokovno usposobljenostjo in delovnimi izkušnjami;
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
izvajalca gradnje ter kvaliﬁkacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje;
– spisek referenc, zahtevanih v navodilih
za izdelavo ponudbe;
– podatki o tehnični opremljenosti družbe zahtevanih v navodilih za izdelavo ponudbe. Priložiti je potrebno seznam opreme, ki jo izvajalec uporablja pri izvajanju
del, navesti ali je oprema njegova last ali
je v lasti kooperanta. Popis ponudnikove
razpoložljive tehnične opreme za izvedbo
javnega naročila;
– izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.
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:
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: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v vi-
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šini 5.000 SIT (v ceni je vključen DDV) je
potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.:
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2005
ob 12. uri; v sejni sobi podjetja Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a,
3000 Celje.
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.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 05/2005
Ob-20956/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Simon Kač,
univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300,
faks 03/42-50-310, elektronska pošta:
Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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: JNGD05/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izgradnja fekalnega kanala: Sekundarni kanal Grajski hrib – Zagrad.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvideni kanal dolžine 683 m se priključuje
na jašek zbirnega kanala Zagrad ter se na
severu navezuje na že izgrajeni kanal na
Grajskem hribu. Kanal je namenjen odvajanju fekalnih vod Starega grada in območja
individualne pozidave, na katerem poteka
trasa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe
predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v višini
10% od pogodbene vrednosti in Garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku, ki
jo naročniku izroči ob primopredaji objekta,
v višini 5% od vrednosti posla.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: avansa
ni. Rok plačila je 60 dni po potrjeni situaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
Kolikor bo izbrani ponudnik za omenjeno
delo potreboval podizvajalce, jih mora navesti v svoji ponudbi. Za podizvajalce je potrebno predložiti vsa dokazila, ki jih predloži
ponudnik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež. Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): fotokopija potrdila o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem. In ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi takega kaznivega
dejanja. Dokazila:
– potrdilo izdanega s strani Ministrstva
za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, 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,
– izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da 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; poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Dokazilo:
– potrdilo izdano s strani sodišča, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da poslovanja
ne vodi izredna uprava;
– ponudnik mora predložiti potrdila o
članstvu organizacije ali združenja izvajalcev storitev, ki so predmet javnega naročila,
če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno. Dokazila:
– članstvo v IZS – fotokopija potrdila,
– druga članstva.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben. Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): originalni obrazci BON 1 in BON 2, od
katerih BON 2 ne sme biti starejši kot 30 dni
od dne oddaje ponudbe, BON 1 pa mora
vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
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– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): originalno potrdilo banke,
pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski
račun, o povprečnem mesečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih 6 mesecev. Napoved za odmero davkov iz dejavnosti potrjeno s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– spisek kadrov in njihova strokovna
usposobljenost zahtevanih v navodilih za
izdelavo ponudbe, priložiti je potrebno seznam kadrov z njihovo strokovno usposobljenostjo in delovnimi izkušnjami;
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
izvajalca gradnje ter kvaliﬁkacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje;
– spisek referenc, zahtevanih v navodilih
za izdelavo ponudbe;
– podatki o tehnični opremljenosti družbe
zahtevanih v navodilih za izdelavo ponudbe.
Priložiti je potrebno seznam opreme, ki jo
izvajalec uporablja pri izvajanju del, navesti
ali je oprema njegova last ali je v lasti kooperanta. Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila;
– izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.
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:
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: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT (v ceni je vključen DDV) je
potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.:
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 8. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2005
ob 12. uri; v sejni sobi podjetja Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a,
3000 Celje.
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.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-21011/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
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Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev in semaforizacija križišča ceste
Proletarskih brigad in Radvanjske ceste
v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1468 cesta G1-61
Koroški most – Tržaška.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec: 30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
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sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik
ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka (kot na
primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju, povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
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virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 8. 2005 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
96,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21012/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba državne glavne kolesarske povezave št. 92170, skozi občino Rogaška
Slatina (odsek 1), cesta R3-685/7495 Tekačevo – Rogaška Slatina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazili: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste, izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);

– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na
področju, povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 8. 2005 do 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
49,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21013/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba avtobusnega postajališča Črnolica – Čatrov hrib ob državni cesti R2-423,
odsek 1281, Črnolica – Lesično.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1281 cesta R2-423
Črnolica – Lesično.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/ CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
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njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazili: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste, izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik
ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka (kot na
primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju, povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 8. 2005 do 10.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 11. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
32,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21014/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija ceste R3-605/5702 Kambreško–Kuščarji–Livek od km 4+216 do
km 5+317.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 5702 R3-605/5702
Kromberško–Kuščarji–Livek.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
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v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazili: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste, izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obvezno-
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sti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005
z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 8. 2005 do
11. ure, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
46,200.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21015/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni anslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija regionalne ceste R2 432,
odsek št. 1284 Rogatec–Majšperk.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1284 cesta R2-432
Rogatec–Majšperk.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
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(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazili: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste, izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje 23. 8. 2005 do 12. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 13. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
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za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
21,120.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21016/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev kratkoročni ukrepi na G1-3: preplastitev odseka 315 Benedikt–Gornja
Radgona.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0315 cesta G1-3
Lenart–Gornja Radgona.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni po-
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stopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
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objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2005 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
189,600.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21017/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
URED kratkoročni ukrepi na G1-3: preplastitev odseka 314 Pesnica–Lenart.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0314 cesta G1-3
Pesnica–Lenart.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2005 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
126,000.000 SIT.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21018/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev kratkoročni ukrepi na G1-3: preplastitev odseka 315 Lenart–Benedikt.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0315 cesta G1-3
Lenart–Gornja Radgona.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v

Št.

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

71-72 / 29. 7. 2005 /

Stran

5723

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2005 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
99,600.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21019/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste Zali log–Davča.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 7302 RT-912 Zali
log–Davča.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
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ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem sloven-
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ščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2005 do 11.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
54,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21020/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev križišča v Češnjici – II. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1076 cesta R2-403
Češnjica–Škofja Loka.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
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znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2005 do 12.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
54,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21092/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev kratkoročni ukrepi na G1-3: preplastitev odsekov 316 in 366 skozi Gornjo Radgono.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0316 cesta G1-3
Gornja Radgona.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
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v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obvezno-
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sti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2005 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2005
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
101,700.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21093/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za rekonstrukcijo Tržišče
- Krmelj R3 - 738/6727 od km 0.985 do
km 1.380.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 6727 cesta R3-738
Tržišče-Hotemež.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 91 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita),

– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2005 do 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2005
ob 10. uri Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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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
111,984.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-21094/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Anton
Brodnik, Urad za gospodarske javne službe,
Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-640, faks 03/89-61-641,
elektronska pošta: tone.brodnik@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bojana Žnider, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-640,
faks 03/89-61-641, elektronska pošta:
bojana.znider@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktni osebi: Bernarda
Čas-Čeru in Nina Vrečič, Titov trg 1, Velenje,
glavna pisarna, soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-661, faks 03/89-61-621,
elektronska pošta: nina.vrecic@velenje.si,
bernarda.cas-ceru@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN G – 3 / 2005 – VŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je obnova Tomšičeve ceste na odseku od Kidričeve do
Zidanškove ceste v Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: obnova Tomšičeve ceste na odseku od Kidričeve do Zidanškove
ceste v Velenju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
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: 90 koledarskih dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– kot garancijo za resnost ponudbe lastna menica v višini 3,500.000 SIT,
– izjava ponudnika, da bo predložil lastno
menico v višini 10% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva prejema potrjene
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
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 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 svoj
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
5. da ponudniku na katerekoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. da ima zavarovano svojo odgovornost
za škodo. Višina letne zavarovalne vsote ne
sme biti nižja od 10,000.000 SIT;
7. da izkaže dobro opravljanje tovrstnih
del v zadnjih treh letih pred oddajo ponudb,
in sicer tri tovrstna dela nad 35,000.000 SIT
z DDV;
8. da predloži seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
9. odgovorni vodja razpisanih del mora
izpolnjevati zakonske pogoje po 77. členu
Zakona o graditvi objektov;
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema potrjene situacije;
11. ostale pogoje navedene v točki 2.4
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti;
5. izjava ponudnika, da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. kopija ustrezne zavarovalne polic;
7. ostale izjave ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. – za pravne osebe BON – 1 P (s podatki in kazalniki za leto 2004),
– za ﬁzične osebe – davčna napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpo-

71-72 / 29. 7. 2005 /

Stran

5727

stave DURS, ter potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu za zadnjih šest obračunskih mesecev pred oddajo ponudb.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ne sme imeti blokiran svoj račun
skupaj več kot 15 dni;
2. lastna menica za resnost ponudbe v
višini 3,500.000 SIT;
3. izjava ponudnika, da bo predložil lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora predložiti seznam, da
je v zadnjih treh letih opravljal vsaj tri tovrstna dela ter ima za opravljena dela potrdilo
o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in
datumi izvedbe;
2. ponudnik mora predložiti seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe kot to zahteva
priloga v razpisni dokumentaciji;
3. odgovorni vodja razpisanih del mora
izpolnjevati zakonske pogoje po 77. členu
Zakona o graditvi objektov;
4. garancijska doba za kvaliteto izvršenih
del ne sme biti krajša od treh let;
5. rok za izvedbo ne sme biti daljši od 90
koledarskih dni od podpisa pogodbe.
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 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN G – 3/2005
– VŠ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na Podračun
EZR MOV, št. 01333-0100018411, sklic 28
76333-7130007-21110005, s pripisom razpis obnova Tomšičeve ceste.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 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 25. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2005
ob 12. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba, št. 55/IV (IV. nadstropje).
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: 25. 7. 2005.
Mestna občina Velenje
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Ob-21095/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Anton
Brodnik, Urad za gospodarske javne službe,
Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-640, faks 03/89-61-641,
elektronska pošta: tone.brodnik@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bojana Žnider, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-640,
faks 03/89-61-641, elektronska pošta:
bojana.znider@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktni osebi: Bernarda
Čas-Čeru in Nina Vrečič, Titov trg 1, Velenje,
glavna pisarna, soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-661, faks 03/89-61-621,
elektronska pošta: nina.vrecic@velenje.si,
bernarda.cas-ceru@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV G – 5 / 05 LR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je obnova Stanetove ceste v Velenju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Stanetova cesta v Velenju
na odseku med Aškerčevo cesto in Cesto
na jezeru.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 koledarskih dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe: lastna
menica v višini 3,000.000 SIT,
– izjava ponudnika, da bo predložil lastno
menico v višini 10% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva prejema potrjene
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja;
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2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
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 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 svoj
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
5. da ponudniku na katerekoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. da ima zavarovano svojo odgovornost
za škodo. Višina letne zavarovalne vsote ne
sme biti nižja od 10,000.000 SIT;
7. da izkaže dobro opravljanje tovrstnih
del v zadnjih treh letih pred oddajo ponudb,
in sicer tri tovrstna dela nad 30,000.000 SIT
z DDV;
8. da predloži seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
9. odgovorni vodja razpisanih del mora
izpolnjevati zakonske pogoje po 77. členu
Zakona o graditvi objektov;
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema potrjene situacije;
11. ostale pogoje navedene v točki 2.4
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti;
5. izjava ponudnika, da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. kopija ustrezne zavarovalne police;
7. ostale izjave ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. – za pravne osebe BON – 1 P (s podatki in kazalniki za leto 2004),
– za ﬁzične osebe – davčna napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu za zadnjih šest obračunskih mesecev pred oddajo ponudb.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ne sme imeti blokiran svoj račun
skupaj več kot 15 dni;
2. lastna menica za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT;
3. izjava ponudnika, da bo predložil lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora predložiti seznam, da
je v zadnjih treh letih opravljal vsaj tri tovrstna dela ter ima za opravljena dela potrdilo
o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in
datumi izvedbe;
2. ponudnik mora predložiti seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe kot to zahteva
priloga v razpisni dokumentaciji;
3. odgovorni vodja razpisanih del mora
izpolnjevati zakonske pogoje po 77. členu
Zakona o graditvi objektov;
4. garancijska doba za kvaliteto izvršenih
del ne sme biti krajša od treh let;
5. rok za izvedbo ne sme biti daljši od 60
koledarskih dni od podpisa pogodbe.
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 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN VV G –/ 05 LR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2005.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na Podračun
EZR MOV, št. 01333-0100018411, sklic 28
76333-7130007-21110005, s pripisom razpis obnova Stanetove ulice.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 12. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba, št. 55/IV (IV. nadstropje).
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: 25. 7. 2005.
Mestna občina Velenje
Ob-21096/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Anton
Brodnik, Urad za gospodarske javne službe,
Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-640, faks 03/89-61-641,
elektronska pošta: tone.brodnik@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bojana Žnider, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-640,
faks 03/89-61-641, elektronska pošta:
bojana.znider@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktni osebi: Bernarda
Čas-Čeru in Nina Vrečič, Titov trg 1, Velenje,
glavna pisarna, soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-661, faks 03/89-61-621,
elektronska pošta: nina.vrecic@velenje.si,
bernarda.cas-ceru@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN G – 4/2005 – VŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je asfaltiranje
kategoriziranih javnih poti 50/50 v Mestni občini Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kategoriziranje javne poti
50/50 v Mestni občini Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
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: 90 koledarskih dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe: lastna
menica v višini 2,500.000 SIT,
– izjava ponudnika, da bo predložil lastno
menico v višini 10% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva prejema potrjene
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
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4. 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
svoj sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
5. da ponudniku na katerekoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. da ima zavarovano svojo odgovornost
za škodo. Višina letne zavarovalne vsote ne
sme biti nižja od 10,000.000 SIT;
7. da izkaže dobro opravljanje tovrstnih
del v zadnjih treh letih pred oddajo ponudb,
in sicer tri tovrstna dela nad 25,000.000 SIT
z DDV;
8. da predloži seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
9. odgovorni vodja razpisanih del mora
izpolnjevati zakonske pogoje po 77. členu
Zakona o graditvi objektov;
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema potrjene situacije;
11. ostale pogoje navedene v točki 2.4
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti;
5. izjava ponudnika, da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. kopija ustrezne zavarovalne police;
7. ostale izjave ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. – za pravne osebe BON – 1 P (s podatki in kazalniki za leto 2004),
– za ﬁzične osebe – davčna napoved
za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke
o stanju na transakcijskem računu za zadnjih šest obračunskih mesecev pred oddajo ponudb.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ne sme imeti blokiran svoj račun
skupaj več kot 15 dni;
2. lastna menica za resnost ponudbe v
višini 2,500.000 SIT;
3. izjava ponudnika, da bo predložil lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora predložiti seznam, da
je v zadnjih treh letih opravljal vsaj tri tovrstna dela ter ima za opravljena dela potrdilo
o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in
datumi izvedbe;
2. ponudnik mora predložiti seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe kot to zahteva
priloga v razpisni dokumentaciji;
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3. odgovorni vodja razpisanih del mora
izpolnjevati zakonske pogoje po 77. členu
Zakona o graditvi objektov;
4. garancijska doba za kvaliteto izvršenih
del ne sme biti krajša od treh let;
5. rok za izvedbo ne sme biti daljši od 90
koledarskih dni od podpisa pogodbe.
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 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN G – 4/2005
– VŠ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na Podračun
EZR MOV, št. 01333-0100018411, sklic 28
76333-7130007-21110005, s pripisom razpis asfaltiranje javnih poti.
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 22. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 12. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba, št. 55/IV (IV. nadstropje).
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: 25. 7. 2005.
Mestna občina Velenje
Ob-21097/05
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, kontaktna oseba: Uroš Nučič, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)1/30-94-224, faks
00386/(0)1/30-94-230, elektronska pošta: uros.nucic@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje
in prostor, kontaktna oseba: Mani Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)1/47-87-320, faks
00386/(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
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Ministrstvo za okolje in prostor, vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)1/47-87-320, faks
00386/(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-8/2004-64.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Meže v Mežici – II. faza in III.
faza (obzidava in nadvišanje obstoječega zidu, dvig brvi in izdelava stopnic,
hortikulturna zasaditev bregov, izravnava nivelete dna struge, izdelava nizkega
talnega praga).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Meža v Mežici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev Meže v Mežici – II. faza in III. faza (obzidava in nadvišanje obstoječega zidu, dvig
brvi in izdelava stopnic, hortikulturna zasaditev bregov, izravnava nivelete dna struge,
izdelava nizkega talnega praga).
Razvidno iz popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,580.000 SIT in veljavnostjo najmanj
150 dni po roku za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS, proračunska postavka
MOP: 3017 - Sklad za vode, konto: 4204
in poravnava plačila v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi
predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je
ﬁksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
2.1 Zakonski pogoji glede statusa ponudnika (42. člen ZJN-1-UPB1):
2.1.1 da je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
2.1.2 da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
2.1.3 da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
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2.1.4 da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (potrebno izpolnjevati le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
2.1.5 da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Če ima sedež v tujini, mora dokazati, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, dolžni izpolnjevati
pogoje za priznanje sposobnosti, navedene
v točki 2.1.
2.2 Ekonomsko-ﬁnančna sposobnost:
2.2.1. povprečni letni prihodek ponudnika (brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih
treh let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v
višini dvakratne vrednosti njegove ponudbe
(z DDV),
2.2.2. transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran,
2.2.3. ponudnik (brez podizvajalcev) ima
zagotovljena lastna likvidna sredstva v višini
prvih štirih predvidenih obračunov oziroma
polovičnega zneska celotnega obračuna,
kadar je obračunov manj kot štiri, ali možnost najetja kredita v enakem znesku,
2.2.4. ponudnik ima poravnane zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – samo kadar znaša
vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50 milijonov SIT.
2.3 Tehnične zmogljivosti:
2.3.1. ni pogoja.
2.4 Kadrovske zmogljivosti:
2.4.1. zagotovljen mora biti odgovorni
vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– članstvo v Inženirski zbornici Slovenije,
– strokovni izpit za odgovorno vodenje
del (skladen z Zakonom o graditvi objektov),
– odgovorni vodja del pri vsaj enem istovrstnem poslu, kot je predmet naročila, kar
je opredeljeno v tč. 2.5.1, v obdobju zadnjih
5 let.
2.5. Reference:
2.5.1. ponudnik je v obdobju zadnjih
pet let pred objavo tega naročila izvedel
najmanj en istovrsten posel kot je predmet
naročila, to je izgradnja hidroinženirskih objektov (obrežnih opornih zidov, nizkih talnih
pragov) na vodotokih v vrednosti vsaj 60%
ocenjene vrednosti tega naročila, povečane
za DDV,
2.5.2. podizvajalec je v obdobju zadnjih
pet let pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel, kot ga prevzema
v ponudbi, v vrednosti vsaj 60% tega posla
(z DDV).
2.6. Drugi naročnikovi pogoji:
2.6.1. zagotovljena mora biti lastna kontrola kvalitete pri izvajanju naročila,
2.6.2. ponudnik je v obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika,
2.6.3. zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku,
2.6.4. v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na

katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1 izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila,
2.1.2 potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, skladna s predlogo iz razpisne dokumentacije,
2.1.3 izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež,
2.1.4 izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno),
2.1.5 potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi dolžni predložiti
izjavo podizvajalca o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev za priznanje sposobnosti, skladno s predlogo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih,
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu,
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila,
– poročilo pooblaščenega revizorja –
samo kadar znaša vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50
milijonov SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila – ni zahtevana!,
– podatki o vodilnem tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja del),
– potrdilo o referenčnem delu (tudi za
morebitne podizvajalce),
– izjava o zagotavljanju lastne kontrole
kvalitete.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-8/2004-64.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virman na račun št. 01100-6300109972 sklic na številko
18 10995 7141998 – 25112005 z navedbo
»plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad-Meža v Mežici«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 8. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2005
ob 10. uri, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za pripravo in vodenje investicij,
1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, 2. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-21098/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Milica Koren,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/755-54-40, faks 01/750-51-58, elektronska pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si,
internetni naslov: www.vrhnika.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.
5-02-352-05-138/2005-JN-184.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanalizacije in pliniﬁkacije na
območju Raskovca, Turnovš in Grilčevega Griča.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrhnika, Občina Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih del po projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 9. 2005 in/ali konec
31. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
del v višini 5,000.000 SIT in odpravo napak
v garanciji v višini 10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu situacije.
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 sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno, oziroma da izjavo, da ne potrebuje posebnega dovoljenja,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali, da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da nudi 60 dnevni plačilni rok,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% od ponudbene vrednosti in
za odpravo napak v garanciji v višini 10% od
vrednosti izvedenih del.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– najmanj 5 potrjene reference podobnih
del v vrednosti nad 20 mio SIT v zadnjih
petih letih.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
5-02-352-05-138/2005-JN-184.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
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Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR 01340-0100001093 – za razpisno –
kanalizacija Raskovec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 8. 2005 do
12. ure.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom »Ne odpiraj, ponudba kanalizacija
Raskovec« z naslovom ponudnika na hrbtni
strani.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 20. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 14. uri, Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Občina Vrhnika
Ob-21099/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Neža Dekleva,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija, tel.
05/72-10-100, faks 05/72-10-102, elektronska pošta: neza.dekleva@pivka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Tringrad nova d.o.o.,
kontaktna oseba: Darko Žitko, Obrtniška 5, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/625-00-25, faks 05/625-00-26, elektronska pošta: tringrad.nova@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba GOI del za rekonstrukcijo obstoječega objekta, v katerem se bo nahajala
muzejska zbirka oklepnih in artilerijskih
vojaških sredstev v Pivki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pivka, območje nekdanje
vojašnice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT po priloženem obrazcu bančne garancije z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja ponudb. Naročnik bo neizbranim
ponudnikom takoj po izbiri najugodnejšega
ponudnika vrnil ﬁnančno garancijo, izbranemu ponudniku pa šele ob vročitvi garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izpolnitvi drugih zahtev za veljavnost pogodbe o oddaji javnega naročila;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
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izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku.
Izjava se izda v skladu z vzorcem garancije
v razpisni dokumentaciji;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10%
končne obračunske vrednosti izvedenih del,
ki jo bo izbrani ponudnik ob dostavil naročniku ob primopredaji objekta. Izjava se izda
v skladu z vzorcem garancije v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečnih situacij, potrjenih s strani pooblaščene osebe naročnika, v roku 90 dni od
datuma izstavitve situacije, v skladu z opravljenimi deli.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo).
Dokument je lahko star največ 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da odgovorna oseba ponudnika ni vpisana v kazensko evidenco zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bila pravnomočno
obsojena za katerokoli kaznivo dejanje. Dokument je lahko star največ 30 dni;
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek), da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja da poslovanja ponudnika
ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države
v kateri ima sedež. Dokument je lahko star
največ 30 dni;
– fotokopija zavarovalne police in zavarovalne pogodbe za zavarovanje pred odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1 in BON-2 za pravne osebe ali
za samostojne obrtnike potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma AJPES-a, iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih ni imel blokiranega TRR. Dokument je lahko star največ 15 dni;
– potrdilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih do dobaviteljev, kooperantov in podizvajalcev, staro največ 15
dni (v primeru da izvajalec nastopa v ponudbi s podizvajalci). Dokument je lahko
star največ 15 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila z
navedbo njihove izobrazbe, strokovnih kvaliﬁkacij in z navedbo njihovih delovnih izkušenj pri gradnjah ter navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je
potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik
z navedbo delovnih izkušenj te osebe pri
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gradnjah ter navedbo pravnega razmerja
med ponudnikom in to osebo (ponudnik
sam, zaposleni, pogodba o delu itd.). Pogoj
za priznavanje sposobnosti po tej točki je za
odgovornega vodjo del, da je bil odgovorni vodja del na dveh objektih z vrednostjo
25,000.000 SIT;
– referenčna lista ponudnika in potrjene
reference (kot posebna priloga) pri izvedbi
objektov visokogradnje v zadnjih dveh letih. Pogoj za priznavanje sposobnosti po
tej točki, sta vsaj dva izvedena objekta visokogradnje v vrednosti 30,000.000 SIT v
zadnjih dveh letih in vsaj dve priloženi, s
strani naročnikov potrjeni, pozitivni referenci
primerne vrednosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na račun
Občine Pivka št. 01291-0100016298.
Razpisno dokumentacijo ponudniki pridobijo na podlagi predložitve potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 8. 2005, do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2005
ob 12. uri, Občina Pivka – sejna soba, Kolodvorska 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: 24. 7. 2005.
Občina Pivka
Ob-21105/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Milica Koren,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/755-54-40, faks 01/750-51-58, elektronska pošta: komunalne.obcina@vrhnika.
si, internetni naslov: www.vrhnika.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. 5-02-344-03-2/2005-JN-183.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja pločnika Loška cesta - avtobusna postaja - Cesta 8. maja - Jordanov kot.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Log, Občina Vrhnika.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih del po projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 9. 2005 in/ali konec
15. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT, izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo del
v višini 2.000.000 SIT in odpravo napak v
garanciji v višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu situacije.
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 sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno, oziroma da izjavo, da ne potrebuje posebnega dovoljenja,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali, da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% od ponudbene vrednosti in
za odpravo napak v garanciji v višini 10% od
vrednosti izvedenih del.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– najmanj 3 potrjene reference podobnih
del v vrednosti nad 20 mio SIT v zadnjih
petih letih.
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.
V.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
5-02-344-03-2/2005-JN-183.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila z virmanom na
TRR 01340-0100001093 – za razpisno –
pločnik Log.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 8. 2005 do 10.
uri.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom »Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo
pločnika Log« z naslovom ponudnika na
hrbtni strani.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 20. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 11. uri, Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Občina Vrhnika
Ob-21107/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Milan Jakše, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-64, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: milan.j@sentjernej.si, internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja prizidka k osnovi šoli v Šentjerneju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šentjernej, Prvomajska
cesta 9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– vsa GOI dela za izgradnjo prizidka in
zunanjo ureditev,
– zamenjava strehe na celotnem objektu
osnovne šole,
– barvanje fasade na celotnem objektu
osnovne šole.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala 6 mesecev po
podpisu pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 49 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti del.

Št.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: iz najetega kreditnega vira in iz proračuna Občine
Šentjernej za leto 2006.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo:
BON 1 in BON 2, revidirane bilance stanja
in izaza poslovnega uspeha za leto 2004,
potrdilo o plačilni sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registrski list o vpisu v sodni register.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: revidirana bilanca stanja in podatki o skupnem letnem
prometu za zadnja 3 leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznami: podizvajalcev, izobrazba in izkušnje kadrov predlaganih za vodenje in izvedbo del, seznam opreme.
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. 9. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na EZR Občine
Šentjernej, št. 01319-0100015314, s pripisom »razpisna dokumentacija«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
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: 25. 7. 2005.
Občina Šentjernej
Ob-21141/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kontaktna oseba: Jelko Gros, Frankopanska 9,
1132 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/612-299,
faks 01/23-48-630, elektronska pošta:
jelko.gros@guest.arnes.si, internetni naslov: www.csod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) 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: 06/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projektiranje in izgradnja žičnice z vsemi
deli, do uporabnega dovoljenja po načelu
funkcionalni ključ in ključ v roke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Planica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po priloženi razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek po podpisu pogodbe, zaključek 15. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti,
2. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti najkasneje v 10 dneh po
podpisu pogodbe,
3. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil bančno
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.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeno ceno plačeval po zaključku
posamezne faze v skladu s terminskim planom, v roku 30 dni od uradnega prejetja
računa potrjenega s strani pooblaščenega
nadzora, in sicer: 5% od ponudbene vrednosti po pridobitvi gradbenega dovoljenja,
30% po dokončanju gradbenih del, 20% po
dobavi strojne opreme na gradbišče in 45%
po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim ponudnikom. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri
davčnem organu (t.i. priglasitveni list);
– ponudnik mora predložiti potrdilo, da
proti njemu ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug podoben postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim;
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali
v mesecu oddaje ponudbe. Dokument je
lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo
naročnik naknadno zahteval originalno
dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na
vpogled).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1/P,
b) za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik) davčna napoved za leto 2004,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS
in potrdilo poslovne banke iz katerega je
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali
v mesecu oddaje ponudbe. Dokument je
lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo
naročnik naknadno zahteval originalno
dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na
vpogled).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 110/02 in 47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 06/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 9. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije na račun UJP št.
01100-6030715849, sklic 06/05 vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 9. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2005,
ob 10.30, CŠOD, Frankopanska 9, Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; Olimpijski Športni center Planica.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-21144/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Arčan, univ. dipl. inž. grad.,
Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-67-50, faks 03/713-67-70, elektronska pošta: dani.arcan@jkp-zalec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Arčan, univ. dipl. inž. grad., Nade
Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-67-50, faks 03/713-67-70, elektronska pošta: dani.arcan@jkp-zalec.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Arčan, univ. dipl. inž. grad., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-67-50, faks 03/713-67-70, elektronska pošta: dani.arcan@jkp-zalec.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
komunalno podjetje Žalec d.o.o., kontaktna
oseba: Danijel Arčan, univ. dipl. inž. grad.,
Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-67-50, faks 03/713-67-70, elektronska pošta: dani.arcan@jkp-zalec.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kanalizacija Latkova vas I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Latkova vas.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
kanalizacije v dolžini 902 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek predvidoma oktober 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT z veljavnostjo štiri mesece od roka za oddajo ponudbe;
2. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
3. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji, skladno z
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1, 42. člen, in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
ZJN-1-UPB1, 42.a člen, in razpisno dokumentacijo.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1, 42.a
člen, in razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o graditvi
objektov.
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 31. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na podlagi
predloženega potrdila o plačilu materialnih
stroškov v višini 15.000 SIT, na transakcijski račun štev. 06000-0045266125, odprt
pri banki Celje d.d., s pripisom: javni razpis
za izvedbo kanalizacije Latkova vas I.faza.
Priloženo mora biti tudi potrdilo o registraciji
ter davčna številka podjetja. Razpisno dokumentacijo prejme ponudnik po predhodni
najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 9. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pri javnem odpiranju
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo pooblastila oddali
pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 12. uri, JKP Žalec, Nade Cilenšek 5,
Žalec.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Ob-21154/05
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba; izvedba, s kakršnimi koli 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: 041/2005-E-ODP/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava strojnice BW jug s pripadajočim CNS.
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:
45.33.11.00-6.
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: zamenjava strojnice BW jug s pripadajočim
CNS.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 60% pogodbenega zneska kot avans,
– 40% po posameznih situacijah, rok plačila 30 dni po izvedeni posamezni situaciji,
potrjeni s strani naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si
//
//www.rtvslo.si
/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 041/2005.
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
041/2005.
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 041/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-041/2005-E-ODP/G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna. Risbe, prav tako
brezplačno, pa bodo na voljo po enodnevni
predhodni najavi na naslovu, navedenem v
točki I.1) te objave.
Razpisna dokumentacije 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 00-051-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 041/2005-E-ODP/G) 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.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 13. uri; sejna soba v V. nadstropju RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Št.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
9. 8. 2005 organiziral ogled lokacije. Potrdilo
o ogledu bo moral ponudnik priložiti v svoji
ponudbi. Natančnejše informacije in navodila so na voljo v 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 041/2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 85/05
Ob-21156/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod za šport Mestne občine Koper, kontaktna oseba: Slobodan Radujko, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/614-60-10,
faks 05/614-60-20, elektronska pošta:
info@boniﬁka-ustanova.si, internetni naslov:
slobodan.radujko@boniﬁka-ustanova.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-G-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih del za nogometno igrišče z umetno travo v Dekanih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nogometni center v Dekanih, Dekani.
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 zajema gradbena dela – preddala, zemeljska dela, betonska dala, kanalizacijska
dela in zunanja dela po popisu ter obrtniška
dela – ograje in oprema po popisu del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 7. 2005 in/ali konec
25. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
do 90% pogodbenega zneska 60 dni po
prejemu potrjene situacije; preostali del po
uspešni primopredaji objekta.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v raspisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper,
01250 – 6000000336 s pripisom plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 8. 2005 do
24. ure.
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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2005
ob 13. uri; sejna soba Javnega zavoda za
šport Mestne občine Koper, Zore Perello
Godina 3, 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: 22. 7. 2005.
Javni zavod za šport
Mestne občine Koper
Ob-21161/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prefabdva d.o.o., kontaktna oseba: Benko Grgič, Cesta Zore Perello Godine 2, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/630-54-20, faks 05/630-54-25, elektronska pošta: info@coagens.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Prefabdva d.o.o., kontaktna
oseba: Benko Grgič, Dušan Martinuč, Darko
Grgič, Cesta Zore Perello Godine 2, 6000
Koper, Slovenija, tel. 00386/5/630-54-20,
faks 00386/5/630-54-25, elektronska pošta:
info@coagens.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Prefabdva d.o.o., kontaktna
oseba: Dušan Martinuč, Darko Grgič, Cesta Zore Perello Godine 2, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 00386/5/630-54-20, faks
00386/5/630-54-25, elektronska pošta: info@coagens.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Prefabdva d.o.o., kontaktna oseba: Darko Grgič,
Cesta Zore Perello Godine 2, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 00386/5/630-54-25, faks
00386/5/630-54-25, elektronska pošta: info@coagens.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: K-420-28/2003.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja komunalne infrastrukture ob
Trgovsko – poslovnem objektu s podzemno garažno hišo Zeleni park 2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pristaniška ulica in ob-
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močje med Pristaniško ulico in Cesto Zore
Perello Godine v Kopru.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
gradbena dela po projektu naročnika/investitorja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 9. 2005, konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
2,000.000 tolarjev; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po
dokončanju del ob uspešni primopredaji.
Brez predložene garancije primopredaja ni
opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati
v pregled in potrditev nadzornemu organu
in šele nato, potrjene, dostaviti naročniku.
Naročnik bo nesporni del situacije izplačal v
roku (določenem v pogodbi) dni po prejemu
potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje 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,
4. da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
7. da 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: obrazec BON2,
ali enakovredno drugo dokazilo, oziroma
potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše od dveh mesecev,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun oziroma računi v zadnjih
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šestih mesecih pred izdajo potrdila ni(so)
bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta,
da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj treh gradbenih del (ne nujno javnega
naročila), ki so po naravi gradnje in obsegu podobna razpisanim. Ponudnik mora
navesti referenčni objekt ter predložiti potrjeno referenco s strani investitorja, ki je
izvedbo del ocenil kot pozitivno (oziroma
negativno).
Naročnik si pridržuje pravico preverjati
reference in njihovo oceno.
Ponudnik mora tudi predložiti listine z
naslednjimi vsebinami:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala FCO gradbišče,
cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1 (izjava ponudnika
z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj).
– podatke o kapacitetah in zasedenosti
kapacitet, iz katerih mora biti razvidno, da
bo v obdobju od 20.09. do vključno 30. 6.
2006 razpolagal s kapacitetami, potrebnimi za izvedbo javnega naročila (izjava pod
točko 5.6.);
– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan ﬁnanciranja, delovne sile in materiala (poglavje pod točko 7.).
Ponudnik mora podpisati tudi sledečo
izjavo:
»Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, ﬁnančne vire, opremo in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene,
ki bodo sposobni izvesti pogodbo.
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi
avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami,
ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
Datum:…………….....
Zastopnik ponudnika (podpis):..........…….«
– Izjava ponudnika o izdelavi dokumentacije s področja varstva pri delu:
1. varnostni načrt,
2. sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in stanovalci (prizadetimi udeleženci),
3. knjigo skupnih varnostnih ukrepov in
sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na
samem gradbišču, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list
RS, št. 3/02 in 57/03), in sicer najkasneje ob
uvedbi v delo (izjava pod točko 5.7).
Iz priložene dokumentacije mora izhajati,
da je ponudnik tudi sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik, ki ne dokaže, da je sposoben izvesti predmetno javno
naročilo, je izločen iz nadaljnjega postopka
ne glede na vsebino ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– plačilni pogoji,
– najnižja cena,
– rok izvedbe.

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: 18. 8. 2005, cena:
50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun Prefabdva d.o.o. Št. 02280-0255139125, s pripisom:
plačilo razpisne dokumentacije za izgradnjo
komunalne infrastrukture Zel. park 2.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno, na sedežu naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 13. uri, 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: 25. 7. 2005.
Prefabdva d.o.o.
Ob-21164/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brežice, kontaktna oseba: Branko Blaževič, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, Slovenija, tel. +386/7/499-15-00,
faks +386/7/499-00-52, elektronska pošta:
obcina.brezice@brezice.si, internetni naslov: www.brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Gole Anita, univ. dipl. ekon., Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: sl.consult@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Gole Anita, univ. dipl. ekon., Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: sl.consult@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:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2003/004/938-21.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet projekta Izgradnja čistilne naprave Obrežje je izgradnja biološke čistilne naprave za 2.310 PE. Projekt vključuje
pripravo PGD, PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev upravnega
dovoljenja izgraditev čistilne naprave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Obrežje, Občina Brežice.
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.)).
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet projekta Izgradnja čistilne naprave Obrežje je izgradnja biološke čistilne naprave za 2.310 PE. Projekt vključuje pripravo
PGD, PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja
in pridobitev upravnega dovoljenja izgraditev čistilne naprave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku,
k ni manjši od 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV), v EUR.
Garancija za resnost ponudbe mora veljati
120 dni od dne oddaje ponudb. Garancija
za resnost ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku postopka
javnega razpisa in uspešnemu ponudniku
po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih partnerjev.
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z davkom na dodano vrednost
(DDV), v EUR. Garancija mora biti predložena v 28 dneh od dneva podpisa pogodbe.
V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take garancije v predpisanem roku, bo
pogodba nična. Pripravljena je lahko nova
pogodba in poslana v podpis drugemu najugodnejšemu, ustreznemu ponudniku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: projekt
je soﬁnanciran iz Evropske unije v skladu
s Pravilnikom o ratiﬁkaciji sporazuma med
Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo o
implementaciji ﬁnančnih, tehničnih in ostalih
obliko sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93) v
okviru programa PHARE in sredstev s strani
naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo ﬁzične in pravne osebe
(posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – Joint Venture/Konzorcij) iz držav članic Evropske unije in Bolgarije, Romunije,
Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške,
Republike Srbije in Črne Gore, bivše jugoslovanske Republike Makedonije in Turčije.
Ves material, oprema in storitve, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz
teh držav.
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: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvaliﬁkacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudbe lahko
predložijo samo družbe in posamezniki, ki
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zadoščajo naslednjim minimalnim kvaliﬁkacijskim pogojem, lahko pa jih presegajo:
– povprečje ponudnikovih (samostojnega
ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v letih 2002,
2003 in 2004 mora biti najmanj 1,400.000
EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
175.000 EUR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudbe lahko predložijo samo
družbe in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvaliﬁkacijskim pogojem,
lahko pa jih presegajo:
– uspešna izvedba gradbenih del na vsaj
3 projektih izgradnje čistilne naprave (2.300
PE ali večje) v z zadnjih petih letih;
– uspešne izkušnje pri projektiranju na
vsaj 5 projektih izgradnje čistilne naprave
(2.300 PE ali večje) v zadnjih 3 letih;
– ključno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča, delovodja in projektant) mora
imeti vsaj 8 let izkušenj na podobnem položaju in na področju podobnem razpisanim
delom.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: v skladu z odobritvijo Ministrstva
za ﬁnance (CFPE).
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2003/004/938-21.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2005.
Cena: 300 EUR.
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 300 EUR ali enake vsote v
SIT, 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 »ČN Obrežje«. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa. 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 16 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki IV.3.3. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 6 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 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.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 11. uri; Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, SI – 8250 Brežice, 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) Program
PHARE: Council Regulation (EEC) št.
3906/89 z dne 18. december 1989 (spremenjen s strani Council Regulation (EEC)
št. 2698/90 z dne 17. september 1990, Council Regulation (EEC) št. 3800/91 z dne
23. december 1991, Council Regulation
(EEC) št. 2334/92 z dne 7. august 1992,
Council Regulation (EEC) št. 1764/93 z dne
30. junij 1993, Council Regulation (EC) št.
1366/95 z dne 12. junij 1995, Council Regulation (EC) št. 463/96 z dne 11. marec
1996, Council Regulation (EC) št. 753/96 z
dne 22. april 1996, Council Regulation (EC)
št. 1266/1999 z dne 21. junij 1999, Council
Regulation (EC) št. 2666/2000 z dne 5. december 2000 in Council Regulation (EC) št.
2500/2001 z dne 17. december 2001).
b) Financiranje
Program: CBC Hrvaška – Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave
Obrežje.
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
10. 8. 2005, ob 10. uri po lokalnem času, na
naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, SI – 8250 Brežice. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Občina Brežice
Ob-21163/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the contracting authority: Municipality of Brežice, for
the attention of: Branko Blaževič, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, Slovenia, Telephone +386/7/499-15-00, Fax +386/7/499-00-52,
electronic mail: obcina.brezice@brezice.si,
internet address: www.brezice.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: SL Consult d.o.o., for the attention of: Anita
Gole, BA.ECON, Tržaška cesta 118,
1000 Ljubljana, Slovenija, Telephone
+386/1/241-90-90, Fax +386/1/241-90-92,
electronic mail: sl.consult@sl-consult.si.
I.3) Address from which documentation
may be obtained: SL Consult d.o.o., for the attention of: Anita Gole, BA.ECON, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telephone
+386/1/241-90-90, Fax +386/1/241-90-92,
electronic mail: sl.consult@sl-consult.si.
I.4) Address to which tenders/requests to
participate must be sent: as in I.1.
I.5) Type of contracting authority: regional/local level.
II.1.1) Type of works contract: design and
execution.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
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II.1.5) Title attributed to the contract by
the contracting authority: 2003/004/938-21.
II.1.6) Description/object of the contract:
the project Construction WWTP Obrežje
(Mlake) consists of construction of biological wastewater treatment plant PE
2310.
The Contractor shall carry out the following tasks: preparation of Design for
Building Permit, preparation of Detailed
Design, preparation of As Built Drawings,
acquisition of Building Permit, construction and commissioning of the facilities.
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance: Obrežje, Municipality of Brežice.
NUTS code: EO38.
II.1.8.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specialized construction works in connection with
water (with: soaking, drainage of land, water
supply, removing of wastewater, sewerage
etc.)).
II.1.9) Division into lots: no.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: the project Construction WWTP Obrežje (Mlake)
consists of construction of biological wastewater treatment plant PE 2310.The Contractor shall carry out the following tasks:
preparation of Design for Building Permit,
preparation of Detailed Design, preparation
of As Built Drawings, acquisition of Building
Permit, construction and commissioning of
the facilities.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: 180 days from the award of
the contract.
III.1.1) Deposits and guarantees required: tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 2%
of tender price excluding Value Added Tax
(VAT) in EUR when submitting their tender.
The Tender Guarantee shall have validity
of not less than 120 days from the date of
submitting the Tenders. 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.
The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of
10% of the contract value including Value
Added Tax (VAT) in EUR when signing the
contract. This must be delivered within 28
days after signing the contract. 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 lowest, compliant tender.
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and payment and/or reference to the relevant provisions: the Project is co-ﬁnanced by the
European Union in accordance with the Regulation on ratiﬁcation of Framework Agreement between the Government of Republic
of Slovenia and European Commission on
implementation of measures on ﬁnancial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), in the framework of the
PHARE Programme and by funds provided
by the Contracting Authority.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded:
participation is open on equal terms to all
natural and legal persons (participating either individually or in grouping – Joint Ventu-
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re/Consortium of Tenderers) of the Member
States of the European Union and Bulgaria,
Romania, Albania, Bosnia and Herzegovina,
Croatia, the Republic of Serbia and Montenegro, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. All material, equipment
and services provided for in the contract
must originate in these countries.
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: the Evaluation Committee
shall select the Tenderer whose Tender has
been determined to meet the administrative
and technical criteria, and has the lowest
price.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: tenders should be submitted only
by companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including, but
not limited to:
– a sole Tenderer shall have the ability to
carry out at least 70% of the contract works
by his own means; in case of a Joint Venture/Consortium the Leading Partner shall
have the ability to carry out at least 50% of
the contract works.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required: tenders should
be submitted only by companies and natural persons meeting the minimum qualifying
criteria including, but not limited to:
– the average of Tenderer’s (either a
single company or Joint Venture/Consortium) annual turnovers in the years 2002,
2003 and 2004 shall be of at least EUR
1,400,000.00;
– tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least EUR 175,000.00.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required: tenders should be submitted only by companies and natural persons
meeting the minimum qualifying criteria including, but not limited to:
– successful experience as a prime contractor in construction of at least 3 WWTP
(2.300 PE or bigger) in last 5 years;
– successful experience as a designer
in designing of at least 5 WWTP (2.300 or
bigger) in last 3 years;
– all his key personnel (Project Manager,
Site Manager, Foreman and Head Designer)
shall have at least 8 years of experience on
relevant position and in relevant works.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.2) Justiﬁcation for the choice of accelerated procedure: in accordance with decision of the Ministry of ﬁnance (CFCU).
IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.1) Reference number attributed
to the ﬁle by the contracting authority:
2003/004/938-21.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: obtainable until 1. 9. 2005.
Price: 300 EUR.
Terms and method of payment: the tender dossier is available from the following
address: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, against the
proof that a non-refundable tender fee of
EUR 300.00 or equivalent in SIT, which
excludes courier delivery, has been cred-

ited to the account name SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at
Hypo Alpe-Adra-Bank d.d., Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, Account No:
33000-6617471620, IBAN CODE / Account
No: SI5633000-6617471620, SWIFT CODE:
KLHBSI22, with the notice “ČN Obrežje”.
For the payments, the selling exchange rate
issued by the Bank of Slovenia on the day of
the publication of this procurement notice in
the Ofﬁcial Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must be submitted
using the standard tender form included in
the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer, acting on behalf of the
Contracting Authority, SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax
No +386/1/241-90-92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least 16
days before the deadline for submission of
tenders given in item IV.3.3. The Contracting
Authority reply to all tenderers’ question at
least 6 days before the deadline for submission of tenders.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 1. 9. 2005; 10:00.
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: the tenders
will be opened in public session.
IV.3.7.2) Date, time and place: 1. 9. 2005
at 11:00; Municipality of Brežice, Cesta prvih
borcev 18, SI –8250 Brežice, 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:
a) Programme
PHARE: Council Regulation (EEC) No
3906/89 of 18th December 1989 (as amended by Council Regulation (EEC) No 2698/90
of 17th September 1990, Council Regulation (EEC) No 3800/91 of 23rd December
1991,Council Regulation (EEC) No 2334/92
of 7th August 1992, Council Regulation
(EEC) No 1764/93 of 30th June 1993, Council Regulation (EC) No 1366/95 of 12th June
1995, Council Regulation (EC) No 463/96
of 11th March 1996, Council Regulation (EC)
No 753/96 of 22nd April 1996, Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21st June 1999,
Council Regulation (EC) No 2666/2000 of
5th December 2000 and Council Regulation (EC) No 2500/2001 of 17th December
2001).
b) Financing
Programme: CBC Croatia – Construction
of Sewage system and wastewater treatment plant Obrežje.
VI.4) Additional information: an information meeting and site visit for prospective
Tenderers having obtained the tender dossier, will be held by the Contracting Authority and the Consulting Engineer, on 10. 8.
2005, at 10:00 hrs local time, at the premises of the Municipality of Brežice, Cesta prvih
borcev 18, SI – 8250 Brežice. Participation
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to the information meeting and site visit is
recommended, but not compulsory.
VI.5) Date of dispatch of this notice 22. 7.
2005.
Municipality of Brežice
Ob-21165/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brežice, kontaktna oseba: Branko
Blaževič, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. +386/7/499-15-00, faks
+386/7/499-00-52, elektronska pošta: obcina.brezice@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Gole Anita, univ. dipl. ekon., Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: sl.consult@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Gole Anita, univ. dipl. ekon., Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: sl.consult@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:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2003/004/938-21/1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet projekta Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Obrežje
– Kanalizacijski sistem II je izgradnja kanalizacijskega sistema v dolžini 9.517 m
in 7 črpališč. Izvajalec bo moral izvesti
naslednje naloge: izdelava projekta pridobitve gradbenega dovoljenja, projekta
za izvedbo, pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelava tehnične dokumentacije (projekta izvedbenih del, projekta za
obratovanje in vzdrževanje…) ter izgradnja in oprema kanalizacijskega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Obrežje, Občina Brežice.
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 Izgradnja kanalizacijskega sistema
in čistilne naprave Obrežje – Kanalizacijski
sistem II je izgradnja kanalizacijskega sistema v dolžini 9.517 in 7 črpališč. Izvajalec
bo moral izvesti naslednje naloge: izdelava
projekta pridobitve gradbenega dovoljenja,
projekta za izvedbo, pridobitev gradbenega
dovoljenja, izdelava tehnične dokumentacije
(projekta izvedbenih del, projekta za obratovanje in vzdrževanje…) ter izgradnja in
oprema kanalizacijskega sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predloži-
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ti garancijo za resnost ponudbe v znesku,
ki ni manjši od 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV), v EUR.
Garancija za resnost ponudbe mora veljati
120 dni od dne odpiranja ponudb. Garancija
za resnost ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa in uspešnemu ponudniku po
podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih
partnerjev.
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti z
davkom na dodano vrednost (DDV), v EUR.
Garancija mora biti predložena v 28 dneh
od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če
izbrani ponudnik ne predloži take garancije
v predpisanem roku, bo pogodba nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in poslana
v podpis drugemu najugodnejšemu, ustreznemu ponudniku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: projekt
je soﬁnanciran iz Evropske unije v skladu
z Pravilnikom o ratiﬁkaciji sporazuma med
Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo o
implementaciji ﬁnančnih, tehničnih in ostalih
obliko sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93) v
okviru programa PHARE in sredstev s strani
naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo ﬁzične in pravne osebe
(posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – Joint Venture/Konzorcij) iz držav članic Evropske Unije in Bolgarije, Romunije,
Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške,
Republike Srbije in Črne Gore, bivše jugoslovanske Republike Makedonije in Turčije.
Ves material, oprema in storitve, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz
teh držav.
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: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvaliﬁkacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudbe lahko
predložijo samo družbe in posamezniki, ki
zadoščajo naslednjim minimalnim kvaliﬁkacijskim pogojem, lahko pa jih presegajo:
– povprečje ponudnikovih (samostojnega
ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v letih 2002,
2003 in 2004 mora biti najmanj 3,200.000
EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
400.000 EUR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudbe lahko predložijo samo
družbe in posamezniki, ki zadoščajo nasled-
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njim minimalnim kvaliﬁkacijskim pogojem,
lahko pa jih presegajo:
– uspešna izvedba gradbenih del na vsaj
3 projektih izgradnje kanalizacijskega sistema v dolžini 1.000 m ali več v z zadnjih
petih letih;
– uspešne izkušnje pri projektiranju vsaj
5 projektov kanalizacijskega sistema v dolžini 1.000 m ali več v zadnjih 3 letih;
– ključno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča, delovodja in projektant) mora
imeti vsaj 8 let izkušenj na podobnem položaju in na področju, podobnem razpisanim
delom.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: v skladu z odobritvijo Ministrstva
za ﬁnance (CFPE).
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2003/004/938-21/1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2005.
Cena: 300 EUR.
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 300 EUR ali enake vsote v
SIT, 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 “Obrežje-Kanal«. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92
(z navedbo številke objave iz točke 1) v roku
najkasneje 16 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki IV.3.3. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 6 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 9. 2005 do
12. 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: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 13. uri; Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, SI – 8250 Brežice, 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.
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Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic:
a) Program
PHARE: Council Regulation (EEC) št.
3906/89 z dne 18. december 1989 (spremenjen s strani Council Regulation (EEC)
št. 2698/90 z dne 17. september 1990, Council Regulation (EEC) št. 3800/91 z dne
23. december 1991, Council Regulation
(EEC) št. 2334/92 z dne 7. august 1992,
Council Regulation (EEC) št. 1764/93 z dne
30. junij 1993, Council Regulation (EC) št.
1366/95 z dne 12. junij 1995, Council Regulation (EC) št. 463/96 z dne 11. marec
1996, Council Regulation (EC) št. 753/96 z
dne 22. april 1996, Council Regulation (EC)
št. 1266/1999 z dne 21. junij 1999, Council
Regulation (EC) št. 2666/2000 z dne 5. december 2000 in Council Regulation (EC) št.
2500/2001 z dne 17. december 2001).
b) Financiranje
Program: CBC Hrvaška – Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave
Obrežje.
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
10. 8. 2005, ob 12. uri po lokalnem času, na
naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, SI – 8250 Brežice. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2005.
Občina Brežice
Ob-21166/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the contracting authority: Municipality of Brežice, for
the attention of: Branko Blaževič, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, Slovenia, Telephone +386/7/499-15-00, Fax +386/7/499-00-52,
electronic mail: obcina.brezice@brezice.si,
internet address: www.brezice.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: SL Consult d.o.o., for the attention of: Anita
Gole, BA.ECON, Tržaška cesta 118,
1000 Ljubljana, Slovenija, Telephone
+386/1/241-90-90, Fax +386/1/241-90-92,
electronic mail: sl.consult@sl-consult.si.
I.3) Address from which documentation
may be obtained: SL Consult d.o.o., for the attention of: Anita Gole, BA.ECON, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telephone
+386/1/241-90-90, Fax +386/1/241-90-92,
electronic mail: sl.consult@sl-consult.si.
I.4) Address to which tenders/requests to
participate must be sent: as in I.1.
I.5) Type of contracting authority: regional/local level.
II.1.1) Type of works contract: design and
execution.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.5) Title attributed to the contract by the
contracting authority: 2003/004/938-21/1.
II.1.6) Description/object of the contract: the project Construction of Sewage System and WWTP Obrežje, Sewage
System II consists of construction of sewage system in the length of 9.517 m and
7 pumping stations. The Contractor shall
carry out the following tasks: preparation
of Design for Building Permit, preparation of Detailed Design, acquisition of
Building Permit, preparation of techni-
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cal documentation (As Built Drawings,
Operating and Maintenance Plan…) and
construction and equipment of the facilities.
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance: Obrežje, Municipality of Brežice.
NUTS code: EO38.
II.1.8.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specialized construction works in connection with
water (with: soaking, drainage of land, water
supply, removing of wastewater, sewerage
etc.)).
II.1.9) Division into lots: no.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: the project Construction of Sewage System and
WWTP Obrežje, Sewage System II consists of construction of sewage system in
the length of 9.517 m and 7 pumping stations. The Contractor shall carry out the
following tasks: preparation of Design for
Building Permit, preparation of Detailed
Design, acquisition of Building Permit, preparation of technical documentation (As
Built Drawings, Operating and Maintenance Plan…) and construction and equipment
of the facilities.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: 270 days from the award of
the contract.
III.1.1) Deposits and guarantees required: tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 2%
of tender price excluding Value Added Tax
(VAT) in EUR when submitting their tender.
The Tender Guarantee shall have validity
of not less than 120 days from the date of
opening the Tenders. 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.
The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of
10% of the contract value including VAT in
EUR when signing the contract. This must
be delivered within 28 days after signing
the contract. 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 lowest, compliant tender.
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and payment and/or reference to the relevant provisions: the Project is co-ﬁnanced by the
European Union in accordance with the Regulation on ratiﬁcation of Framework Agreement between the Government of Republic
of Slovenia and European Commission on
implementation of measures on ﬁnancial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), in the framework of the
PHARE Programme and by funds provided
by the Contracting Authority.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded:
participation is open on equal terms to all
natural and legal persons (participating either individually or in grouping – Joint Venture/Consortium of Tenderers) of the Member
States of the European Union and Bulgaria,
Romania, Albania, Bosnia and Herzegovina,
Croatia, the Republic of Serbia and Montenegro, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. All material, equipment

and services provided for in the contract
must originate in these countries.
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: the Evaluation Committee
shall select the Tenderer whose Tender has
been determined to meet the administrative
and technical criteria, and has the lowest
price.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: tenders should be submitted only
by companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including, but
not limited to:
– A sole Tenderer shall have the ability to
carry out at least 70% of the contract works
by his own means; in case of a Joint Venture/Consortium the Leading Partner shall
have the ability to carry out at least 50% of
the contract works.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required: tenders should
be submitted only by companies and natural persons meeting the minimum qualifying
criteria including, but not limited to:
– The average of Tenderer’s (either a
single company or Joint Venture/Consortium) annual turnovers in the years 2002,
2003 and 2004 shall be of at least EUR
3,200,000.00;
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least EUR 400,000.00.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required: tenders should be submitted only by companies and natural persons
meeting the minimum qualifying criteria including, but not limited to:
– successful experience as a prime contractor in construction of at least 3 sewage
systems in the length of 1.000 m or more
over the last 5 years;
– successful experience as a designer
in designing of at least 5 sewage systems
in the length of 1.000 m or more over the
last 3 years;
– all his key personnel (Project Manager,
Site Manager, Foreman and Head Designer)
shall have at least 8 years of experience on
relevant position and in relevant works.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.2) Justiﬁcation for the choice of accelerated procedure: in accordance with the
decision of the Ministry of Finance (CFCU).
IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.1) Reference number attributed
to the ﬁle by the contracting authority:
2003/004/938-21/1.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: obtainable until 1. 9. 2005.
Price: 300 EUR.
Terms and method of payment: the tender dossier is available from the following
address: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta
118, SI – 1000 Ljubljana, against the proof that a non-refundable tender fee of EUR
300.00 or equivalent in SIT, which excludes courier delivery, has been credited to
the account name SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at
Hypo Alpe-Adra-Bank d.d., Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, Account No:
33000-6617471620, IBAN CODE / Account
No: SI5633000-6617471620, SWIFT CODE:
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KLHBSI22, with the notice “Obrežje – Kanal”. For the payments, the selling exchange
rate issued by the Bank of Slovenia on the
day of the publication of this procurement
notice in the Ofﬁcial Gazette of the Republic
of Slovenia is relevant. Tenders must be
submitted using the standard tender form
included in the tender dossier, whose format
and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer, acting on behalf of the
Contracting Authority, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax No
+386/1/241-90-92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least 16
days before the deadline for submission of
tenders given in item IV.3.3. The Contracting
Authority reply to all tenderers' question at
least 6 days before the deadline for submission of tenders.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 1. 9. 2005; 12:00.
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: the tenders
will be opened in public session.
IV.3.7.2) Date, time and place: 1. 9. 2005
at 13:00; Municipality of Brežice, Cesta prvih
borcev 18, SI –8250 Brežice, 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:
a) Programme
PHARE: Council Regulation (EEC)
No 3906/89 of 18th December 1989 (as
amended by Council Regulation (EEC) No
2698/90 of 17th September 1990, Council
Regulation (EEC) No 3800/91 of 23rd December 1991, Council Regulation (EEC)
No 2334/92 of 7th August 1992, Council
Regulation (EEC) No 1764/93 of 30th June
1993, Council Regulation (EC) No 1366/95
of 12th June 1995, Council Regulation (EC)
No 463/96 of 11th March 1996, Council Regulation (EC) No 753/96 of 22nd April 1996,
Council Regulation (EC) No 1266/1999 of
21st June 1999, Council Regulation (EC)
No 2666/2000 of 5th December 2000 and
Council Regulation (EC) No 2500/2001 of
17th December 2001).
b) Financing
Programme: CBC Croatia – construction
of Sewage system and wastewater treatment plant Obrežje.
VI.4) Additional information: an information meeting and site visit for prospective Tenderers having obtained the tender dossier,
will be held by the Contracting Authority and
the Consulting Engineer, on 10. 8. 2005, at
12:00 hrs local time, at the premises of the
Municipality of Brežice, Cesta prvih borcev
18, SI – 8250 Brežice. Participation to the
information meeting and site visit is recommended, but not compulsory.

Št.

VI.5) Date of dispatch of this notice 22. 7.
2005.
Municipality of Brežice
Št. 110-1/05
Ob-21261/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00390.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija sistema požarnega vodovoda v
predorih Pletovarje VA0091 in Golo Rebro – izgradnja rezervoarja Pletovarje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: predora Pletovarje VA0091
in Golo Rebro.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
454.53.1.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava PZI in izvedba sanacije sistema požarnega vodovoda v predorih Pletovarje VA0091
in Golo Rebro – izgradnja rezervoarja Pletovarje.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je 60 dni od
uvedbe izvajalca v delo, rok za izvedbo PZI
projektne dokumentacije je 28 dni od prejema pisma o sprejemu ponudbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,250.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način
plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja za
zadnja tri leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali partner v
skupnem nastopanju, za istovrstna dela, kot
je predmet javnega naročila (izvedba vodohranov in črpališč) v zadnjih petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00390.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/05
Ob-21265/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000404.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija viadukta Slavček v Kopru
na AC Odseku Bertoki–Koper (Škocjan)
– 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Bertoki–Koper (Škocjan).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
454.54.0.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 42 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,044.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja za
zadnja 3 leta.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali partner v
skupnem nastopanju, za istovrstna dela, kot
je predmet javnega naročila (rekonstrukcija
ali novogradnja premostitvenih konstrukcij)
v zadnjih petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00404.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2005.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 5.833,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 8. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-21276/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska 9,
1132 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-86-17,
faks 01/234-86-30, elektronska pošta: slavko.prelog@guest.arnes.si, internetni naslov:
www.csod.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 07/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija in izgradnja prizidka k obstoječemu objektu – dom Medved.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Medvedje Brdo 13, 1373
Rovte.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po priloženi razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek po podpisu pogodbe, zaključek 31. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti;
2. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti najkasneje v 10 dneh po
podpisu pogodbe;
3. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil bančno
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.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeni znesek poravnal na naslednji način: do 90% pogodbene vrednosti na
osnovi začasnih situacij v višini ugotovljene
stopnje gotovosti izvršenih del, ki jih bo potrdil pooblaščeni izvajalec svetovalnega inženiringa (nadzora), naročnik pa plačal v roku
60 dni od uradnega prejema potrjene situacije. Ostalih 10% pogodbenega zneska bo
naročnik plačal v roku 60 dni od izstavitve
končnega obračuna, ki ga izvajalec izstavi
v zakonskem roku, po uspešno opravljeni
primopredaji izvršenih del in pridobitvi uporabnega dovoljenja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim ponudnikom. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri
davčnem organu (t.i. priglasitveni list);
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– ponudnik mora predložiti potrdilo, da
proti njemu ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug podoben postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe. Dokument je lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik
naknadno zahteval originalno dokazilo, ga
mora ponudnik prinesti na vpogled).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) za pravne osebe (gospodarske družbe): BON 1/P in boniteta poslovanja za vsak
račun, ki ga zanj izdela poslovna banka oziroma dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov;
b) za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik): BON 1/SP ali davčna napoved za leto 2004 potrjeno s strani pristojne
izpostave DURS ter boniteto poslovanja za
vsak račun, ki ga zanj izdela poslovna banka oziroma dokazilo,da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo obrazca ni imel
blokiranih računov.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v
mesecu oddaje ponudbe. Dokument je lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik
naknadno zahteval originalno dokazilo, ga
mora ponudnik prinesti na vpogled).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02 in 47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 07/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije na račun UJP št.
01100-6030715849, sklic 07/05, vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 9. 2005 do
10. ure.

Št.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 11. uri, CŠOD, Frankopanska 9, Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-21281/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Damijan Vodnjov, univ. dipl.
inž. grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/01/309-42-22, faks
00386/01/309-42-30, elektronska pošta:
damijan.vodnjov@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC, svetovanje inženiring, d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Zoran Fujs, univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-83-67, faks 01/306-81-45, elektronska pošta: zoran.fujs@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje
in prostor, kontaktna oseba: Mani Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/01/478-73-20, faks
00386/01/478-74-22, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave
za
sodelovanje: Ministrstvo za okolje in prostor, vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/01/478-73-20, faks
00386/01/478-74-22, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-8/2004-60.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
krajinska in vodnogospodarska ureditev
naravnega rezervata Škocjanski zatok ter
odstranjevanje sedimenta in ureditev deponije za odstranjeni sediment.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Škocjanski zatok.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1. krajinske in vodnogospodarske ureditve naravnega rezervata Škocjanski zatok:
1.1.1. krajinska in vodnogospodarska
ureditev sladkovodnega močvirja in krožne
poti na Bertoški Boniﬁki;
1.1.2. krajinska in vodnogospodarska
ureditev plitvin, polojev in gnezditvenih otočkov na območju lagune;
1.1.3. ureditev območja pod Ankaransko
vpadnico;
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1.2. odstranjevanje sedimenta iz lagune
Škocjanskega zatoka in ureditev deponije:
1.2.1. odstranjevanje sedimenta iz lagune Škocjanskega zatoka (ca. 200.000 m3);
1.2.2. ureditev deponije za odstranjeni
sediment.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 19 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 7,800.000 SIT in veljavnostjo najmanj
180 dni po roku za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se ﬁnancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, MOP postavka
3017 – Sklad za vode in iz sredstev projekta
LIFE00NAT/SLO/7226 (SLO). Plačilni rok je
60 dni po prejemu situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
2.1. Zakonski pogoji glede statusa ponudnika (42. člen ZJN-1-UPB1):
2.1.1. da je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
2.1.2. da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
2.1.3. da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
2.1.4. da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (potrebno izpolnjevati le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
2.1.5. da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Če ima sedež v tujini, mora dokazati, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, dolžni izpolnjevati
pogoje za priznanje sposobnosti, navedene
v točki 2.1.
2.2. Ekonomsko-ﬁnančna sposobnost:
2.2.1. povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) ni nižji od dvakratne
vrednosti njegove ponudbe (z DDV);
2.2.2. transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran;
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2.2.3. ponudnik (brez podizvajalcev) ima
zagotovljena lastna likvidna sredstva v višini
prvih štirih predvidenih obračunov oziroma
polovičnega zneska celotnega obračuna,
kadar je obračunov manj kot štiri, ali možnost najetja kredita v enakem znesku;
2.2.4. ponudnik ima poravnane zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – samo kadar znaša
vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50 milijonov SIT.
2.3. Tehnične zmogljivosti:
2.3.1. ponudnik mora zagotoviti in omogočiti časovno razpoložljivost glavne opreme za izvedbo del po tem razpisu, najmanj
pa bager za refuliranje morskega dna – sesalno rezalni bager (kot npr. model Peter
Klepec).
2.4. Kadrovske zmogljivosti:
2.4.1. zagotovljen mora biti odgovorni
vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– visoka ali višja izobrazba gradbene
stroke,
– strokovni izpit za odgovorno vodenje
del (skladen z Zakonom o graditvi objektov
ali drugim enakovrednim predpisom),
– najmanj 8 let delovnih izkušenj pri poslih s pretežno zemeljskimi deli, od tega v
obdobju zadnjih 5 let odgovorni vodja del.
2.5 Reference:
2.5.1. ponudnik je v obdobju zadnjih 10
let pred objavo tega naročila izvedel:
a) najmanj en posel odstranjevanja usedlin z refuliranjem v vrednosti najmanj 180
mio SIT ali dva taka posla v skupni vrednosti
najmanj 180 mio SIT in
b) najmanj en posel izvajanja zemeljskih
del (izkopi, nasipi, planiranje) v ﬂišni preperini ali glineno meljasti zemljini v vrednosti
najmanj 300 mio SIT ali dva taka posla v
skupni vrednosti najmanj 300 mio SIT;
2.5.2. podizvajalec je v obdobju zadnjih
pet let pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel, kot ga prevzema
v ponudbi, v vrednosti vsaj 60% tega posla
(z DDV).
2.6. Drugi naročnikovi pogoji:
2.6.1. zagotovljena mora biti lastna kontrola kvalitete pri izvajanju naročila;
2.6.2. ponudnik je v obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika;
2.6.3. zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku;
2.6.4. v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju, povezanem s predmetom javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis
iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila;
2.1.2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, da ni v
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kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, skladna s predlogo iz razpisne dokumentacije;
2.1.3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
2.1.4. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
2.1.5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi dolžni predložiti
Izjavo podizvajalca o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev za priznanje sposobnosti.
Dokazila iz točk 2.1.1. do 2.1.4. se lahko
nadomesti z veljavnim potrdilom o vpisu na
seznam zainteresiranih dobaviteljev, izvajalcev gradenj ali storitev, ki ga izda Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica
Slovenije in druge z zakonom ustanovljene
zbornice z javnimi pooblastili. V potrdilu morajo biti navedeni pogoji in dokazi, ki so bili
podlaga za uvrstitev na ta seznam. Na ta
seznam se lahko vpišejo, ob izpolnjevanju
enakih pogojev, tudi izvajalci iz drugih držav. Naročnik bo priznal tudi potrdilo, ki ga
izda ustrezni organ druge države, članice
Evropske unije.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo zgoraj zahtevanih potrdil in izpisov ali
pa taka potrdila ne zajemajo vseh primerov
iz gornjih pogojev, jih ponudniki lahko nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali s pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih,
– Izjava o neblokiranem transakcijskem
računu,
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila,
– poročilo pooblaščenega revizorja
(samo kadar znaša vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50
milijonov SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila,
– podatki o vodilnem tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja del),
– potrdilo o referenčnem delu (tudi za
morebitne podizvajalce),

– izjava o zagotavljanju lastne kontrole
kvalitete.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-8/2004-60.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 9. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virman na račun št. 01100-6300109972 sklic na številko
18 10995 7141998 – 25112005 z navedbo
»plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 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: 180 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: 9. 9. 2005
ob 12. uri, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za evropske zadeve in investicije,
Sektor za pripravo in vodenje investicij, Oddelek za vodno infrastrukturo, Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-21336/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje INFRA izvajanje dejavnosti
d.o.o., kontaktna oseba: Miran Marussig,
univ. dipl. inž. grad., Trg svobode 9, p.p. 63,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 01/306-82-55,
faks 01/306-81-63.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Irena Skubic,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring d.o.o., vložišče – soba
101, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-81-03, faks 01/306-81-70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija križišča Boštanj,
križišče ceste G1-5/0332 Radeče–Boštanj, R2-424/1166 Boštanj–Planina in
G1-5/0333 Boštanj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 95 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) 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 ponudnik pri pristojnem sodišču
ali drugem organu registriran za dejavnost,
ki je predmet naročila;
– da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno);
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini,
mora predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe;
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran;
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku;
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov;
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste;
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del;
– ponudnik mora imeti redno zaposlena vsaj dva delavca z aktivnim znanjem
slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju
naročila;
– reference;
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila;
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do

Št.

naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju, povezanem s predmetom javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
enakovredne evidence;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih;
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu;
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev ali potrdilo banke o možnosti najetja kredita;
– izjava o poravnanih zapadlih obveznostih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o seznanjenosti s tehničnimi
pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava o zagotovljenih tehničnih
zmogljivostih za izvedbo naročila;
– podatki o vodilnem tehničnem osebju;
– izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika;
– potrdila o referenčnem delu;
– izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete.
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 30. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 02379-0254344403.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2005 do 9. ure,
DDC svetovanje inženiring d.o.o., Kotnikova
40 (Vložišče – soba 101), 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 10. uri, DDC svetovanje inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna soba
322.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

71-72 / 29. 7. 2005 /

Stran

5745

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
100,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Javno podjetje INFRA izvajanje
dejavnosti d.o.o.
Ob-21337/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za rekonstrukcijo ceste
R3-646, odsek 1444 Cikava–Grosuplje od
km 0.640 do km 1.020.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1444 cesta R3-646
Cikava–Grosuplje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 390 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug posto-
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pek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazili: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste, izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna iz-
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vedba…) na področju, povezanem s predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika)
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2005 do 10.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2005
ob 11. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
156,000.000 SIT
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2005.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste
Št. 3592-321/2003
Ob-21346/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-48-48,
faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.
kac@ljubljana.si, internetni naslov: www.
ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 05/321328.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalne infrastrukture po Ulici Franca Nebca v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, območje urejanja VS 1/4 Galjevica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
vodovoda, odpadne in meteorne kanalizacije, gradnja plinovoda, rekonstrukcija ceste
po Ulici Franca Nebca v območju urejanja
VS 1/4 Galjevica v Ljubljani.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija je 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila, začetek oktober 2005 in/ali konec maj
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10,000.000 SIT, izjave banke, da bo
v primeru pridobitve posla izdala ponudniku naslednje bančne garancije: za dobro
izvedbo posla, za odpravo napak v garancijski dobi, za poplačilo podizvajalcev in
kooperantov.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnosti 45.1, 45.2, 45.3,
– ponudnik mora imeti poravnane obveznosti iz naslova davkov,
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– revidirana bilanca stanja za leta 2002,
2003, 2004 oziroma davčne napovedi za
ta leta,
– obrazec BON 2 ali drugo enakovredno
dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke,
– potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme,
– popis izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije ponudnika in vodstvenega osebja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 95%,
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2. višina letnega prometa 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 05/321328.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2005.
Cena: 14.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik prejme
razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila
o plačilu TRR MOL 01261-0100000114 sklic
301, s pripisom »za razpisno dokumentacijo
Ulica Franca Nebca«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 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 5. 12. 2005 in/ali 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: 5. 9. 2005 ob
13. uri, Ljubljana, Ambrožev trg 7.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Mestna občina Ljubljana

Storitve
Ob-20833/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-21-36, faks 01/478-21-62, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si (rubrika Vprašanja in odgovori).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 008/2005-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, personalizacija in dobava izkaznic ter izdelava in dobava obrazcev,

Št.

ovojnic in embalaže, povezanih s izkaznicami.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25,
1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– izdelava, skladiščenje, personalizacija in dobava izkaznic: diplomatske, konzularne, izkaznice, konzularne izkaznice za
častne konzularne funkcionarje in službene
izkaznice (postavka 1);
– izdelava in dobava obrazca vloge za izdajo diplomatske izkaznice (postavka 2);
– izdelava in dobava posebne transportne embalaže za prenos vlog in izdelanih
izkaznic od naročnika do ponudnika – izvajalca in nazaj (postavka 3);
– specimeni izkaznice za diplomate, konzularne predstavnike, konzularna izkaznica
za častne konzularne funkcionarje in službena izkaznica (postavka 4).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT, z veljavnostjo najmanj 120 dni od roka
za oddajo ponudb;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti javnega
naročila;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od vrednosti javnega naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečni
obračun za nazaj. Plačilo 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: konzorcijska pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. 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. ponudnik je v preteklih treh letih od
roka za oddajo ponudbe izvedel vsaj 2 podobni storitvi za različna naročnika na področju izdelave identiﬁkacijskih ali potovalnih dokumentov (tiskovine, zaščitene pred
ponarejanjem npr. denar, potovalni dokumenti, identiﬁkacijski dokumenti) v višini najmanj 10 mio SIT;
6. ponudnik izpolnjuje vse tehnične zahteve, navedene v speciﬁkacijah in razpo-
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laga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi
za izvedbo tega javnega naročila;
7. ponudnik ima zagotovljeno redno dobavo materiala in tehnologije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence. Če ponudnik takega dovoljenja
ne bo predložil bo naročnik štel, da ga za
opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s
podpisom ponudbe izjavlja da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4: Obrazec BON, iz katerega
je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih
pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih
poslovnih računov in na dan pred sestavitvijo
dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (samostojni podjetnik predloži dokazila bank kjer ima odprte račune, iz katerih
je razviden zgoraj navedeni pogoj).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: reference so razvidne iz obrazca A4-prijava
– navesti vsaj dve ustrezni referenci;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: razvidno iz izpolnjenega obrazca A-10 »Speciﬁkacije«;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7: ponudnik za vsak material in tehnologijo, ki
jo potrebuje za izvedbo predmeta naročila,
priloži pogodbo sklenjeno z dobavitelji materiala in tehnologije (veljavno v času izvajanja javnega naročila oziroma pismo o
nameri za predmetno naročilo); podatki so
razvidni tudi iz izpolnjenega obrazca A-10
»Speciﬁkacije«.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 008/2005-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na internetnem naslovu http://www.praetor.si (rubrika
javna naročila), kandidati pa jo lahko dobijo
tudi na pisno zahtevo preko e-mail naslova:
info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2005
ob 13. uri, Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova 25, 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: dodatna pojasnila v zvezi z razpisom je mogoče zahtevati preko v ta namen postavljenega informacijskega sistema na http://www.praetor.
si (rubrika Vprašanja in odgovori). Odgovori
bodo objavljeni na istem naslovu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-20834/05
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.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni
naslov: www.mju.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: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: šifra: 430-126/2005; JN
13/05 VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strokovno svetovalne in nadzorne storitve za izvedbo investicije: poslovni kompleks A3, A4 in A5 BO 2/3 Bežigrajski
dvor v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: 12.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3; glavni besednjak, dodatni
predmet: 74.26.30.00-0.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC) : 12
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: strokovno svetovalne in nadzorne storitve za
izvedbo investicije: poslovni kompleks A3,
A4 in A5 BO 2/3 Bežigrajski dvor v Ljubljani
– ocena GOI del 14.000,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
V skladu z določili 97. člena ZJN-1 naročnik lahko odda javno naročilo storitev po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
izvajalcu, kateremu je oddal prejšnje naročilo, če gre za nove storitve, ki so ponovitev
podobnih storitev in jih izvaja isti izvajalec,
ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo,
vendar pod pogojem, da take storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je
bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu in da od sklenitve prve pogodbe še niso
pretekla tri leta.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60. dan
od dneva uradnega prejema računa – 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 o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;
6. ponudnik mora izkazati, da ima letni prihodek najmanj 200,000.000 SIT brez
DDV;
7. ponudnik mora izkazati najmanj eno
dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe;
8. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
9. ponudnik mora predložiti program dela
s ﬁnančnim in terminskim planom na podlagi te razpisne dokumentacije za strokovno
svetovalne in nadzorne storitve na podlagi
gradbenega dovoljenja do izteka garancijske dobe za izvedbo investicije za poslovni
kompleks A3, A4 in A5 Bežigrajski dvor v
Ljubljani;
10. ponudnik mora navesti osebo, ki ima
ustrezno izobrazbo in ki izpolnjuje zakonske
pogoje za odgovornega vodjo del in njegovega namestnika;
11. ponudnik mora navesti osebo, ki ima
ustrezno izobrazbo in ki izpolnjuje zakonske
pogoje za odgovorne nadzornike in njihove
namestnike, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe in odgovornih za nadzor kakovosti
ki imajo ustrezno stopnjo izobrazbe in so
vpisani v register pooblaščenih inženirjev
pri pristojni inženirski zbornici:
– za arhitekturo,
– za strojne inštalacije in strojno opremo,
– za gradbene konstrukcije in druga
gradbena dela

– za električne inštalacije in električno
opremo;
12. ponudnik mora navesti odgovornega kalkulanta in kalkulante po posameznih
področjih
13. ponudnik mora navesti in zagotoviti
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu
v izvedbeni fazi, ki mora izpolnjevati pogoje
za koordinatorja skladno z določili uredbe o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih;
14. ponudnik mora zagotoviti, da bodo
vsi navedeni kadri storitve izvajali skladno z
veljavno zakonodajo in bodo do pridobitve
uporabnega dovoljenja delovali izključno na
izvedbi investicijskega projekta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS; kopija
veljavnega obrtnega dovoljenja;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma od izdaje
revizorskega poročila. Revizorsko poročilo
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnem
oddaje ponudbe;
6. BON-1/P ali bilanca stanja ali potrdilo
banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. seznam opravljenih del oziroma del
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročilaz zneski, datumi in nazivi končnih
naročnikov, vključno z dokazili v obliki potrdila-izjave, izdane s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
8. fotokopija veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila;
9. ponudnik mora predložiti program dela
s ﬁnančnim in terminskim planom;
10. fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici; lastna referenca,
iz katerega so razvidne delovne izkušnje za
odgovornega vodjo del v skupni pogodbeni
vrednosti nad 35,000.000 SIT brez DDV, potrjena s strani naročnika;
11. fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici; lastna referenca,
iz katerega so razvidne delovne izkušnje
osebja za odgovornega nadzornika po po-
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sameznem področju na podobnih objektih
kot je premet javnega naročila, potrjena s
strani naročnika. Potrjena referenca mora
izkazati že zaključeno pogodbeno obveznost;
12. lastna izjava ponudnika z navedbo
zahtevanih podatkov o kalkulantih, podpisana in potrjena s strani odgovorne osebe;
13. fotokopija potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu; strokovni življenjepis,
iz katerega so razvidne delovne izkušnje
osebja;
14. potrjen obrazec izjave ponudnika,
da bodo vsi navedeni kadri storitve izvajali
skladno z veljavno zakonodajo in bodo do
pridobitve uporabnega dovoljenja delovali
izključno na izvedbi investicijskega projekta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – do 20 točk,
3. reference odgovornega vodje del in
njegovega namestnika – do 15 točk,
4. reference odgovornih nadzornikov za
posamezna področja in njihovih namestnikov – do 15 točk,
5. reference ponudnika za projektno dokumentacijo – do 5 točk,
6. vzpostavljen sistem kakovosti za storitve – certiﬁkat ISO 9001:2000 v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstne storitve) – do 1 točko.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
ali
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: šifra: 430-126/2005;
JN 13/05 VV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje:13. 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 30. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2005
ob 9.30, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne
službe državne uprave, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za investicije, nepremičnine in skupne
službe državne uprave

Št.

Št. 06202-0005-1/2005
Ob-20951/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o javnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/818-17-15, faks 03/818-17-24, elektronska pošta: obcina@rogaska-slatina.si, internetni naslov: www.rogaska-slatina.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: 02200-0009/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: prevoz šolskih otrok v Občini Rogaška Slatina v šolskih letih 2005/2006,
2006/2007 in 2007/2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Rogaška Slatina.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 5 dni v
tednu po 280 km dnevno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
1. 9. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj
30 dni po odpiranju ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni od dneva uradnega prejema računa.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. veljavna registracija (originalen izpis iz
sodnega registra ali druge ustrezne uradne
evidence, ki ne sme biti starejši od 30 dni),
2. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (priložiti originalno potrdilo ministrstva
za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, da ni
vpisan v kazensko evidenco),
3. potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da družba ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše
od 30 dni),
4. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih (da ima ponudnik poravnane vse
prispevke in davke, skladno z veljavno zakonodajo – priložiti originalno potrdilo Ministrstva za ﬁnance, Davčne uprave RS, ki ni
starejše od 30 dni),
5. izjava ponudnika, skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena ZJN-1A, Uradni
list RS, št. 2/04),
6. navesti podizvajalce in priložiti fotokopijo sklenjenega dogovora oziroma pogodbe, v primeru, da ponudnik ne bo izvajal
vseh razpisanih del z lastnimi kapacitetami
ter delovno silo in predložiti pisne izjave
vseh v ponudbi navedenih podizvajalcev,
da je ponudnik pravočasno in pravilno po-
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ravnal svoje zapadle obveznosti, navesti
je potrebno vse podizvajalce, ne glede na
vrednost opravljenih del, velja tudi za najem
delovne sile,
7. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi – ponudnik mora
opravljati prevoze pri naročniku z avtobusi,
8. priložena struktura delovne sile,
9. izjava o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije,
10. izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
11. izjava o popolnosti ponudbenih cen,
12. garancija za resnost ponudbe,
13. pogodba o izvedbi javnega naročila,
14. skupna rekapitulacija s predračunom
– ponudba,
15. minimalni plačilni rok je 30 dni.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.1.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba:
– ponudbena cena – 90%,
– tehnična usposobljenost vozil – 10%.
IV.2.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02200-0009/2005.
IV.2.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče brezplačno do 16. 8.
2005.
IV.3.1) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 40 dni od odposlanega obvestila do 10. ure.
IV.3.2) Jezik, v katerem morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.3) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV.3.4) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.5) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: sejna soba Občine Rogaška Slatina,
I. nadstropje občinske zgradbe, Izletniška
ulica 2, Rogaška Slatina, dne 30. 8. 2005
ob 12. uri.
IV.3.6) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 20. 7. 2005.
Občina Rogaška Slatina
Ob-21089/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Karel
Ličen, univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-50-40, faks 01/433-45-80, elektronska pošta: karel.licen@zilinzeniring.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV ZCP ZIL inženiring d.d.,
kontaktna oseba: Marko Marok, dipl. inž.
grad., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-00-26, faks 01/234-00-52,
elektronska pošta: marko.marok@scp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIL inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Saša Kos, univ. dipl. prav., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-50-40, faks 01/430-45-80, elektronska pošta: sasa.kos@zilinzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIL inženiring, d.d., vložišče, 5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
storitev.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 00421/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji avtocest v Republiki Sloveniji pri
izgradnji AC odseka Pesnica – Slivnica:
NZC km 0,87–km 3,80; 1. etapa od km
0,860 do km 1,905.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zrkovska, Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glej predmet:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji avtocest v Republiki Sloveniji pri izgradnji AC odseka Pesnica – Slivnica: NZC
km 0,87–km 3,80; 1. etapa od km 0,860 do
km 1,905.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: enovito naročilo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
kandidat mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 720.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
Ponudbe morajo biti veljavne 142 dni od
datuma odpiranja.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih
sredstev RS.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: povprečni letni promet
gradbenih del v zadnjih treh letih oziroma
kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden iz dokumentov, navedenih
v točki 5.1g teh Navodil ponudnikom v višini
24,000.000 SIT za izvedbo vseh razpisanih
del; uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali
partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna dela (izvajanje kontrole kakovosti) v
zadnjih 3 letih, v skladu z zahtevo po točki
5.1(h) teh navodil ponudnikom; izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne
opreme za izvedbo del po tem razpisu kot je
navedena v točki 5.1(i) teh Navodil ponudnikom; v ponudbi mora biti naveden odgovorni
vodja projekta z delovno skupino za posamezna področja, vključno z zunanjimi sodelavci. Posebej mora biti navedeno, katera
dela bodo izvajali zunanji sodelavci oziroma
podizvajalci. Za vse sodelujoče je potrebno
navesti reference.
Ponudnik mora zagotoviti določeno število vodstvenih delavcev za koordinacijo in
za posamezno področje dela. Dokazila o
kvaliﬁkacijah in izkušnjah kadrov mora ponudnik posredovati v primeru naknadne pisne zahteve naročnika.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za opravljanje dejavnosti; izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; potrdilo pristojnega davčnega
organa; potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco kot dokazilo, da ponudnik ni bil
kaznovan za dejanja v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane,
mora pa odražati zadnje dejansko stanje
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– velika in srednja podjetja v skladu s
klasiﬁkacijo po ZGD predložijo revidirane
bilančne izkaze,
– male družbe v skladu s klasiﬁkacijo po
ZGD predložijo kopijo bilance stanja, iz katerih so razvidni podatki, kot so opredeljeni
v Poglavju 10, in vpišejo podatke v tabelo v
Prilogi 2 k točki 5.1 g,
– samostojni podjetniki predložijo kopijo
bilance stanja in vpišejo podatke v tabelo v
Prilogi 2 k točki 5.1.g.
Tuji ponudniki priložijo kopije izpiskov iz
računa (s prevodom v slovenski jezik), iz
katerih so razvidni podatki, kot so navedeni
v Poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g.
Poleg tega je potrebno predložiti izjavo
ponudnika o doseženem celotnem letnem
prometu v zadnjih treh letih in projekcijo za
naslednji dve leti; naročnik lahko v vsaki fazi
izvajanja pogodbe pri pogodbenih izvajalcih
ugotavlja boniteto izvajalskega podjetja in
ima pravico zahtevati ustrezne dokumente
v zvezi s tem; ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo,
da nima blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam zahtevnih objektov, na katerih je ponudnik nastopal kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju, za istovrstna dela (kontrola kakovosti) kot je predmet javnega naročila, v
zadnjih treh letih, z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
naročnikov del, ki jih navaja v seznamu;
seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme, ki je
predmet ocenjevanja sposobnosti, predlagane za izvedbo del po pogodbi; ponudnik
naj označi ali je oprema v lasti ponudnika ali bo na voljo na kakšen drug način;
seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe;
seznam mora vsebovati navedbo izobrazbenih in strokovnih kvaliﬁkacij za kadre,
predvidene za izvajanje del po pogodbi;
ponudnik mora v dokaz neodvisnosti podpisati priloženo izjavo; ponudnik mora
predložiti izjavo o akreditiranih preskusih.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila so ločena v tehnični del in ﬁnančni
del in so naslednja:
Tehnični del sestavljajo:
– izkušnje ponudnika (Ri);
– ostala oprema (delovni prostori, osebna vozila, računalniki) (Oi);
– akreditacija laboratorijskih preiskav po
SIST EN ISO/IEC 17025 (Si).
Finančni del sestavljajo:
– cena, določena iz ponudbenega predračuna (Ci).
Pri skupni oceni sposobnosti ima tehnični del 40% težo, ﬁnančni del pa 60% težo.
Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista, ki doseže največje število ponderiranih
točk v tehničnem in ﬁnančnem delu skupaj
(TFi);
ali:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000412/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005 do
9. ure.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pogoji in način
plačila: stroške razpisne dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR. št.
05100-8010026397 pri Abanki Vipa d.d. v
korist ZIL Inženiring d.d., s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«.
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 sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2005
ob 10. uri, ZIL Inženiring, d.d., Kersnikova 6,
Ljubljana, sejna soba, V. nadstropje.
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: 25. 7. 2005.
DARS d.d.
Št. 0187/2005
Ob-21100/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Gasilska brigada Koper, kontaktna oseba: Vilij Bržan, direktor, Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-28-30, 663-28-31, elektronska pošta: vilij.brzan@gb-koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ﬁnančni najem, ki obsega
nabavo gasilskih vozil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ﬁnančni najem, ki obsega nabavo gasilskih vozil:
– večje gasilsko vozilo za gašenje
gozdnih požarov (terensko vozilo), vozilo
za gašenje požarov v naravnem okolju;
– gasilsko vozilo s prahom,vodo in
CO2 (specialno kemično vozilo), vozilo
za gašenje zahtevnih požarov;
– gasilska avtolestev (avtolestev), vozilo za gašenje in reševanje iz višin;
– gasilsko vozilo za posredovanje pri
razlitju nevarnih snovi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež Javnega zavoda
Gasilska brigada Koper, Ljubljanska cesta
6, Koper.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
6.6.1.4-0; pomožni predmet, glavni besednjak: 3.4.1.4-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ﬁnančni
najem, ki obsega 4 sklope:
– večje gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov (terensko vozilo), vozilo za gašenje požarov v naravnem okolju;
– gasilsko vozilo s prahom,vodo in CO2
(specialno kemično vozilo), vozilo za gašenje zahtevnih požarov;
– gasilska avtolestev (avtolestev), vozilo
za gašenje in reševanje iz višin;
– gasilsko vozilo za posredovanje pri
razlitju nevarnih snovi.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: veljavnost ponudbe do 14. 12.
2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 13 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro in pravočasno dobavo,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ﬁnančni
najem (lizing) v 120 obrokih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija za opravljanje dejavnosti,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo, da ni v kazenskem postopku
v zvezi s podkupovanjem ali je zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance stanja ali izkaze celotnih prihodkov za leta 2002, 2003, 2004,
– BON2 ali enakovredno dokazilo banke,
da transakcijski račun ni blokiran,
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnavi zapadlih obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev, kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference:
– podpis izjave o izpolnjevanju delovnih
in tehničnih pogojev,

Št.

– v zadnjih treh letih vsaj eno dobavljeno (izdelano) vozilo, za katerega daje ponudbo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6.
2005, Ob-15409/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 9. 2005, cena:
15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na račun pri UJP
01250-6030194302.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 9. 2005, do vključno 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 14. 12. 2008.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2005
ob 14. uri, sejna soba JZ Gasilska brigada
Koper, Ljubljanska 6, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Javni zavod Gasilska brigada Koper
zjn-portal: 6374
Ob-21103/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Milan Jakše, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-64, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: milan.j@sentjernej.si, internetni naslov: www.sentjernej.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 06.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem kredita.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Šentjernej.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem
kredita v višini 310 mio SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ročnost kredita je 15 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti glavnice.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz proračuna
Občine Šentjernej. Način plačevanja je določen 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo: BON 1 in BON 2, revidirane bilance stanja in izkaza poslovnega
uspeha za leto 2004, potrdila o plačilni
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registrski list o vpisu v sodni register.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– revidirana bilanca stanja za leto 2004,
– skupni letni promet za zadnja 3 leta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 414-05-10/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 9. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na EZR Občine
Šentjernej, št. 01319-0100015314 s pripisom: ‘‘razpisna dokumentacija‘‘.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 9. 2005
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
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: 25. 7. 2005.
Občina Šentjernej
Št. 452/05
Ob-21122/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Koper,
kontaktna oseba: Darja Pečič, Ulica
15. maja 8, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/626-28-51, faks 05/627-56-01, elektronska pošta: VdcKp@siol.net.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije:isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem prostorov za upravo Varstveno
delovnega centra Koper v mestu Koper
in sicer:
– pet pisarn – v skupni izmeri 80-90 m2,
– prostor za arhiv – v izmeri 10 m2,
– čajna kuhinja – v izmeri 5-7 m2,
– dvoje sanitarij – v skupni izmeri
10 m2,
– hodnik – v skupni izmeri 8-13 m2,
Skupna tlorisna kvadratura prostorov za
delovanje uprave VDC Koper mora obsegati
med 113 m2 in 130 m2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mesto Koper.
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: najemno pogodbo se sklene za
10 let z možnostjo podaljšanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu – izpisek iz sodne ali druge
evidence;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti, na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence ali pisna
izjava ponudnika, da za opravljanje njegove
dejavnosti na podlagi zakona dovoljenje ni
potrebno;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
II.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke – potrdilo, ki ga izda davčni urad
(DURS);
– da je ponudnik lastnik prostorov, ki jih
daje v najem – izpisek iz zemljiške knjige
ali kupoprodajna pogodba, iz katere je razvidno, da je ponudnik lastnik prostorov, ki jih
daje v najem;
– da ponudnik na lastne stroške preuredi
prostore tako, da bodo izpolnjevali pogoje
za delovanje pisarn – pisna izjava ponudnika;
– skupna tlorisna površina za pisarne
mora znašati med 113 m2 in 130 m2 – izvod gradbenega projekta ali drugi ustrezni
dokument iz katerega bo razvidna tlorisna
površina;
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– da imajo vse pisarne dnevno svetlobo
in možnost odpiranja oken – izvod gradbenega projekta ali drugi ustrezni dokument, iz
katerega bo razvidno, da ima vsaka pisarna
najmanj eno okno;
– pisarne morajo imeti centralno ogrevanje in hlajenje prostorov – pisna izjava
ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena najemnine za m2 – 70 točk;
2. lokacija – 30 točk:
a) v mestnem jedru Kopra – 30 točk,
b) izven mestnega jedra Kopra – 0 točk.
Skupno najvišje možno število točk je
100.
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 31. 8. 2005.
Cena: 3.600 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun VDC Koper št. 01100-6030309322
pri UJP Koper s pripisom: za razpisno dokumentacijo – najem prostorov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudnik ali od njega pooblaščena oseba, ki predloži pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 11. uri, v pisarni direktorice VDC v Kopru,
Jurčičeva 2.
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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Varstveno delovni center Koper
Št. 3/2005-8/2005
Ob-21151/05
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.
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: 24 – izobraževalne storitve.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-8/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba izobraževanja s področja uporabe okolja OpenOfﬁce.org Writer za zaposlene na sodiščih splošne pristojnosti
in specializiranih sodiščih po naslednjih

sklopih glede na lokacijo izvedbe naročila:
– sklop 01-MS: lokacija Murska Sobota
– 295 udeležencev,
– sklop 02-MB: lokacija Maribor – 527
udeležencev,
– sklop 03-CE: lokacija Celje – 392 udeležencev,
– sklop 04-KR: lokacija Kranj – 220 udeležencev,
– sklop 05-LJ: lokacija Ljubljana – 1269
udeležencev,
– sklop 06-NM: lokacija Novo Mesto –
253 udeležencev,
– sklop 07-KP: lokacija Koper – 463 udeležencev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Murska Sobota, Maribor,
Celje, Kranj, Ljubljana, Novo Mesto, Koper.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80423310.
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: izvedba izobraževanja za 3419 udeležencev
(statistično poročilo o stanju kadrov na dan
31. 12. 2004).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: naročnik bo v drugi fazi omejenega postopka
zahteval predložitev bančne garancije za
resnost ponudbe. Kolikor bo skupna vrednost posla posameznega ponudnika presegla 30,000.000 SIT, bo moral izročiti bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za dobro izvedbo garancijskih obveznosti v višini 10%
skupne pogodbene cene, v nasprotnem primeru bo moral ponudnik izročiti menici.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
nudi 30-dnevni plačilni rok od datuma prejema računa in njegove potrditve.
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, ki mora natančno opredeliti naloge
in odgovornost.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;da ni v kazenskem postopku in
mu v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem
ali drugo kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem in ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
– da ni uvrščen na seznam poslovnih
subjektov, s katerimi na podlagi določb Za-
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kona o preprečevanju korupcije naročniki ne
smejo sodelovati;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, razen če je bil kateri od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno
sodno odločbo oziroma ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
– da je v celoti izpolnil vse svoje zapadle obveznosti, vključno z obveznostmi
do naročnika in morebitnih partnerjev ter
podizvajalcev;
– 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 ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika oziroma nezanesljivost pri poslovanju;
– da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben.
Ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe in da v preteklih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranega
transakcijskega računa oziroma negativnega povprečnega stanja sredstev v preteklem
mesecu brez odobrenega okvirnega kredita
za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem računu;
– da izkazuje kakovost opravljanja razpisanih storitev s certiﬁkatom kakovosti ISO
9001:2000 oziroma drugim ustreznim certiﬁkatom, ki ga izda pristojni organ druge
države članice EU;
– ponudnik mora za vsak ponujen sklop
izkazati, da je v vsakem od zadnjih dveh
let pred objavo tega razpisa uspešno izvedel ustrezno število tečajev za osnovno ali
naprednejše delo z računalniškimi programi v enakem ali večjem obsegu glede na
skupno število udeležencev na teh tečajih
(referenca ponudnika);
– da zagotavlja opremljen prostor za opravljanje razpisane dejavnosti z ustrezno
tehnično opremo, ki jo zahteva prijavljeno
število udeležencev (predvidoma 12 oseb v
skupini) – vsaj 1 ustrezno opremljen prostor
(sklop 01-MS, 03-CE, 04-KR, 06-NM), vsaj 2
ustrezno opremljena prostora (sklop 02-MB
in 07-KP), vsaj 3 ustrezno opremljeni prostori (sklop 05-LJ);
– da zagotavlja ustrezno število strokovnih in kvalitetnih predavatelje, ki izpolnjujejo pogoje: tekoče znanje slovenskega
jezika, vsaj V. stopnja izobrazbe, ustrezna
pedagoška znanja in izkušnje, poznavanje okolja OpenOfﬁce.org in urejevalnika
besedil Writer, poznavanje okolja DOS in
urejevalnika besedil DW5, vsaj 3 leta delovnih izkušenj pri izvajanju izobraževanja
odraslih na področju uporabe informacijske tehnologije, reference pri izvajanja
izobraževanja oziroma poučevanju odraslih na področju uporabe informacijske tehnologije – za sklop 01-MS, 03-CE, 04-KR,
06-NM polna razpoložljivost vsaj 1; za sklop
02-MB in 07-KP vsaj 2; za sklop 05-LJ polna
razpoložljivost vsaj 3 kvaliﬁciranih predavateljev 4 dni tedensko v obdobju izvajanja
razpisane dejavnosti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.

Št.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: odkupnine ni.
Razpisna dokumentacija je na voljo v pisni
obliki v tajništvu naročnika, Miklošičeva 4,
2. nadstropje, soba 204. Na pisno zahtevo
z vsemi podatki interesenta (ﬁrma oziroma
ime, naslov, kontaktna oseba, tel. št. in elektronski naslov), naslovljeno na elektronski
naslov: marijana.laharnar@sodisce.si, jo je
mogoče dobiti preko elektronske pošte.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 8. 2005 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 9. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb v prvi
fazi postopka ne bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8.
2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Center za informatiko
Št. 9/05
Ob-21158/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/228-62-09, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, kontaktna oseba: Služba za javna naročila in nabavo: Irena Mihelič, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/228-62-94, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktni osebi: Služba
za javna naročila in nabavo: Marija Horvat, Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/228-63-61,
02/228-62-29, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si,
slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna
oseba: Služba za javna naročila in nabavo:
Marija Horvat, Slavica Sojč, Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-63-61,
02/228-62-29, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si,
slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 07.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN3-S/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projekt – posodobitev poslovnega informacijskega sistema (PIS):
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I. del: sistemska programska oprema
II. del: aplikativna programska oprema:
1. faza: kadrovska evidenca in obračun
plač,
2. faza: ﬁnančno – računovodski del,
nabava in skladiščno poslovanje, servisiranje,
3. faza: Sistem za podporo odločanju
(DIS), interni knjižnični informacijski sistem,
integracija z zdravstvenim informacijskim
sistemom (ZIS).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: centralna lokacija naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot
II.1.6..
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 300.000 SIT,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v izjavi
naveden rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. potrdilo o registraciji;
2. potrdilo, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.
5. dokazilo o vrsti poslovnega statusa
proizvajalca sistemske programske opreme (kot npr. Microsoft Certiﬁed Partner,
Oracle Certiﬁed Partner, primerljivi nazivi
za odprto kodne rešitve…);
6. lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih pred pričetkom naročila ni bila vložena
pravnomočna obtožnica in ni bila izdana
obsodilna sodba;
– da proti ponudniku v preteklih petih
letih ni bil uveden postopek za gospodarski
prestopek oziroma mu v tem postopku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke 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;
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2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katere je razvidno,
da je ponudnik poslovno, ekonomsko in
ﬁnančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudba;
2. podatki o ponudniku;
3. podatki o podizvajalcu;
4. izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji;
5. izjava ponudnika o verodostojnosti
podatkov;
6. izjava ponudnika o nepovezanosti;
7. izjava ponudnika o omejitvi poslovanja;
8. obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika;
9. pogodba;
10. predračun z navodili za izpolnitev;
11. izjava ponudnika, da ne nastopa s
podizvajalci;
12. navedba podizvajalcev in opis njihovih del;
13. izjava ponudnika o medsebojnem
sodelovanju s podizvajalci;
14. izjava podizvajalcev o medsebojnem sodelovanju s ponudnikom;
15. izjava ponudnika o odgovornosti za
izvedbo naročila;
16. strokovna priporočila (reference);
17. izjava ponudnika o tehničnih zmožnostih in kadrovski usposobljenosti;
18. seznam kadra, ki bo izvajal storitve;
19. izjava ponudnika o času izvedbe
storitve;
20. izjava ponudnika o drugih pogojih;
21. izjava ponudnika o zagotovitvi pokritosti ponudbe;
22. izjava o varovanju poslovne skrivnosti;
23. izjava ponudnika o plačilnih pogojih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
A) cena projekta prenove PIS naročnika
na ključ – 50%;
B) cena letnega vzdrževanja po preteku
garancijskega roka – 20%;
C) usposobljenost kadrov ponudnika
– 20%:
1. strokovna izobrazba zaposlenih ponudnika, vključenih v projekt,
2. število veljavnih primerljivih strokovnih certiﬁkatov na področju razvoja vzdrževanja programskih rešitev, ki so jih pridobili
v projekt vključeni zaposleni ponudnika;
D) možnost proste izbire in uporabe
zbirk MS Ofﬁce 2003 in OpenOfﬁce.org.
1.1. – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun naročnika pri OE UJP Slov. Bistrica,
št. 01270-6030922374, dvig razpisne dokumentacije le s predložitvijo potrdila o
plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 12. 2005 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 10. uri, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Služba za javna naročila in
nabavo, Ulica talcev 9, pritličje, soba 102,
Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: javno naročilo se lahko izvede v sodelovanju s podizvajalci.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 110-1/05
Ob-21264/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00391.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji avtocest v Republiki Sloveniji
pri izgradnji AC Lendava–Pince.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Lendava–Pince.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3,888.000 SIT z veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za
dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane bilance za pretekla 3 leta oziroma fotokopijo izkaza bilančnega dobička
oziroma izgube za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra,
ki mora odražati zadnje dejansko stanje
registracije ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o
ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri
leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam zahtevnih objektov, na katerih
je ponudnik nastopal kot glavni izvajalec
zunanje kontrole kvalitete, v zadnjih treh
letih;
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00391.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz
držav EU so oproščeni DDV, zato plačajo
ceno brez DDV, ki znaša 8.333,33 SIT.
Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so
dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni
pooblaščen ali noče podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec
dolžan plačati razpisno dokumentacijo v
znesku, ki vključuje DDV.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 9. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-21453/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Postojna, kontaktna oseba: Ivan Žnidaršič, Ljubljanska 4, 6230
Postojna, Slovenija, tel. 05/728-07-60,
faks 05/728-07-80, elektronska pošta:
ivan.znidarsic@postojna.si, internetni naslov: www.postojna.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektov za izvedbo kanalizacije Prestranek – izdelava spremembe
PGD, PZI projektov, potrebnih geodetskih del, DIIP in IP dokumentacije za
centralno čistilno napravo Postojna in
idejne zasnove, PGD, PZI projektov, potrebnih geodetskih del, DIIP in IP dokumentacije za izvedbo kanalizacijskega omrežja za naselja Rakitnik, Matenja
vas, Prestranek, Koče in Slavina z navezavo na ČN Postojna.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rakitnik, Matenja vas,
Prestranek, Koče in Slavina z navezavo na
ČN Postojna in rekonstrukcija ČN Postojna, ki leži pri Stari vasi pri Postojni.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 210 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. originalna garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT, ki mora biti veljavna najmanj
60 dni od odpiranja ponudb;
2. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti;
3. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudniku izdala garancijo

Št.

za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil
ob primopredaji dokumentacije v višini 10%
pogodbene vrednosti;
4. menična izjava v primeru sodelovanja
s podizvajalci s priloženima dvema bianco
podpisanima menicama in fotokopijo kartona deponiranih podpisov.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po potrjenih situacijah v 30 dneh po potrditvi s strani odgovorne osebe naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o graditvi objektov
ZGO-1A.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena;
ali:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: vsak delovni
dan, po predhodnem naročilu in plačilu na
transakcijski račun 01294-0100016345, s
pripisom »Kanalizacija Prestranek«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 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: 60 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: 29. 8. 2005
ob 11. uri, v sejni sobi Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s
Prešernove ulice), 6230 Postojna.
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: 22. 7. 2005.
Občina Postojna
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 65/3066/2005
Ob-21027/05
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: Marjeta Vrbec, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-48, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: meta.vrbec@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Milena Trifunovič, Katarina Krepﬂ, od 10.
do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava treh tovornih vozil:
– razred A1 – vrsta karoserije PICK UP,
stalni 4x4 pogon, največja dovoljena skupna masa 3.500 kg, predvidena vrednost 8
mio SIT,
– razred A2 – tovorno vozilo z zabojem,
vitlom in dvigalom skupne dovoljene mase
26.000 kg, moč motorja minimalno 430 KS,
pogon 6x6, maksimalna dolžina vozila 9.900
mm, zaboj dolžine minimalno 6.500 mm,
širine minimalno 2.450 mm, hidravlično dvigalo z 8-kratnim hidravličnim iztegom teleskopa in enim mehanskim podaljškom minimalno 22,5 m z zmogljivostjo na dosegu
20,9 m minimalno 700 kg, vitel maksimalne
vlečene sile vsaj 64 kN, skupna predvidena
vrednost 42 mio SIT,
– razred A3 – tovorno vozilo z zabojem,
vitlom in dvigalom skupne dovoljene mase
15.000 kg, pogon 4x4, moč motorja minimalno 230 KS, menjalnik sinhroniziran z 8
hitrostmi za vožnjo naprej in 6 za vzvratno
vožnjo, vitel maksimalne vlečne sile najmanj 70 kN, zaboj dolžine minimalno 1.900
mm, širina minimalno 2.400 mm, hidravlično dvigalo z 8-kratnim hidravličnim iztegom
teleskopa in enim mehanskim podaljškom
minimalno 22,5 m z zmogljivostjo na dosegu 20,9 m minimalno 700 kg, skupna predvidena vrednost 50 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prevzem vozil bo opravljen
pri dobavitelju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
treh tovornih vozil razredov A1, A2 in A3,
skladno z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec – razreda A1 in A2: 30. 12.
2005; razred A3: 28. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avnsa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 (5.000 +1.000 DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 119/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstroje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 102/3026/2005
Ob-21129/05
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: Boštjan Barl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-30-00, faks ++386/1/474-24-42,
internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
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kontaktna oseba: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovič od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-25-53,
++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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: 138/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava vodnika za DV 220 kV Obersielach–Podlog.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni
od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega
nastopanja večih ponudnikov bo naročnik
z izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni
dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena (90%),
2. reference proizvajalca (10%).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 138/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 8. 2005.
Cena: 6.000 z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na TRR
št. 02924-0017900956, sklic št. 138/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje,
dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 102/3019/2005
Ob-21025/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro–Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Martin
Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-75, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: martin.hostnik@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro–Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovič, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-28-50, faks 01/474-28-52, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža telekomunikacijske
opreme na objektu RTP 110/35/20/10 kV
Koper ter selitev opreme v nov telekomunikacijski prostor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža telekomunikacijske opreme na
objektu RTP 110/35/20/10 kV Koper ter selitev opreme v nov telekomunikacijski prostor,
skladno z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek: 15. 9. 2005 in/ali konec
28. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljenih storitvah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
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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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena 6.000 (5.000 +1.000 DDV) SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 96/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 8. 2005 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2005
ob 10. uri, Elektro–Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo. ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Elektro–Slovenija, d.o.o.
Št. 8/3022/2005
Ob-21026/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro–Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Roman Plahutnik, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-30-00,
faks +386/1/474-25-02, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro–Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovič, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-25-53, +386/1/474-25-11, faks
+386/17474-25-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 41/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov v poslovni
stavbi ELES-a.

Št.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ELES d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni
od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja več ponudnikov bo naročnik z izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo,
v tem primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 41/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 8. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila
na TRR št. 02924-0017900956, sklic št.
41/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2005 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2005
ob 10. uri, Elektro–Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje,
dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Elektro–Slovenija, d.o.o
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Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 467/05

Ob-21050/05

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Klinični center Ljubljana je dne
18. 7. 2005 na podlagi 77. člena ZJN-1,
sprejel odločitev o zavrnitvi vseh ponudb,
prispelih za 2. sklop (ultrazvočni aparat z
barvnim doplerjem za neonatalno diagnostiko) javnega naročila »Nakup treh ultrazvočnih aparatov (Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4.
2005, Ob-10264/05)«.
Klinični center Ljubljana
Ob-20840/05
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: 34-Medicinski potrošni material in material za intenzivne terapije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,340.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 1. točka 20. člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 34: Sind, d.o.o., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 420.716,12 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 1,647.168,06 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 493.943,74 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Apollonia, d.o.o., Zaloška 155, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,543.810,38 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medi-Kem, d.o.o., Prežihova ulica 13, 2390
Ravne na Koroškem, 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 147.213,33 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 3,318.646,93 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. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 025-22/05
Ob-20842/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386(1)470-00-51,
faks +386(1)423-53-61, elektronska pošta:
mateja.garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis:
– sklop I: spreji za označevanje drevja, vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 6 mesecev – v skupni
količini 2.500 litrov, v dozah po 500 ml
oziroma v dozah v razponu od 400 ml
do 600 ml;
– sklop II: spreji za označevanje drevja, vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 12 mesecev – v skupni
količini 6.500 litrov, v dozah po 500 ml
oziroma v dozah v razponu od 400 ml
do 600 ml.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena (60),
2. odzivni čas (5),
3. odpornost barve na vremenske vplive
(25),
4. možnost izkoristka podhlajene doze
(10).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 22 – sklop 1: Signaco
d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Babnik, Jemčeva cesta 21/B, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/723-09-73, faks 01/723-09-74, elektronska pošta: info@signaco.si, internetni naslov: www.signaco.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 3,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 22 – sklop 2: Mitol d.d.,
kontaktna oseba: Bojan Matelič, Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/731-23-00, faks 05/731-23-91, elektronska pošta: tajnistvo@mitol.si, internetni naslov: www.mitol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 7,800.000 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:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14332/05.
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: 19. 7. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-20843/05
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: 41/2-Reagenti in kemikalije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 1. točka 20. člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 41/2: Mikro+Polo, d.o.o.,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 966.554,38 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Scan, d.o.o., Breg ob Kokri 7, 4205 Preddvor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 201.334,73 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Adriamed, d.o.o., Parmova ulica 53, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 891.486,84 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Merel, d.o.o., Ob gozdu 25, 2352 Selnica ob
Dravi, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 73.872 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Majbert, d.o.o., Stegne 21/c, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 320.752,26 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

Biomedis, M.B., d.o.o., Slokanova 12, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,618.479,80 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 865.658,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20844/05
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: 15-Medicinski potrošni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,700.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(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.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka 20. člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15: Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,513.403,64 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 7,153.098,98 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, 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 1,500.000,50 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 10,054.039,68 SIT.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20957/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Anice Černejeve, kontaktna oseba: Vesna Cerkvenik, Kajuhova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-64-50,
faks 03/428-64-59, elektronska pošta:
vrtec.anice-cernejeve@guest.arnes.si.
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. zamrznjena zelenjava in sadje,
9. zamrznjeni izdelki iz testa,
10. konzervirana zelenjava in sadje,
11. sadni nektarji, sokovi in sirupi,
12. žita, mlevski izdelki in testenine,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 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., kontaktna oseba: Eva Merdausl, Obrat
Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/480-59-92, 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: 3,371.107
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: Celjske mesnine,
d.d., kontaktna oseba: Branko Štante, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-52-92, faks 03/425-52-50, elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 6,509.200
SIT, najvišja ponudba: 7,541.750 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 in 8: Hrib, d.o.o.,
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kontaktna oseba: Darko Romih, 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: 1,877.600
SIT (javno naročilo št. 3); 211.981 SIT (javno
naročilo št. 7); 455.814 SIT (javno naročilo
št. 8), najvišja ponudba: 2,089.000 SIT (javno naročilo št. 3); 400.000 SIT (javno naročilo št. 7); 549.270 SIT (javno naročilo št. 8).
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,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 476.400
SIT, najvišja ponudba: 744.790 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. 5: Meja Šentjur, d.d.,
kontaktna oseba: Andrej Ocepek, Ul. L.
Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/747-15-06, faks 03/747-15-32, elektronska pošta: meja@meja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 449.309
SIT najvišja ponudba 575.000 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: 3,604.937
SIT, najvišja ponudba: 4,875.396 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: Pekarna Pečjak,
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škoﬂjica, Slovenija, tel.
01/366-60-90, faks 03/366-65-22, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 813.080
SIT, najvišja ponudba: 1,109.928 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: Era-SV, d.o.o.
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Ptuj, kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
03/426-84-10, faks 03/426-84-16, elektronska pošta: doroteja.stimulak@era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 637.430
SIT, najvišja ponudba 842.661 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. 11 in 14:
Mercator, d.d., kontaktna oseba: Srečo
Trope, Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 03/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 857.141
SIT (javno naročilo št. 11); 3,280.370 SIT
(javno naročilo št. 14), najvišja ponudba: 1,106.882 SIT (javno naročilo št. 11);
3,332.278 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. 12: Žito, 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: 806.747
SIT, najvišja ponudba: 1,093.820 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. 13: Klasje,
d.d., kontaktna oseba: Brina Rečnik, Resljeva ulica 18, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-15-22, faks 03/426-15-21, elektronska pošta: brina.recnik@klasje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,161.794
SIT, najvišja ponudba: 1,480.461 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:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 22.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30160/04, stran 7700.
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: 12. 7. 2005.
Vrtec Anice Černejeve
Ob-20958/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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: 48-Zdravila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 67,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka 20. člena ZJN-1.
(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. 48: Salus, Ljubljana, 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 6,524.437,03 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 2,070.306 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 46,953.693,52 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 711.168 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,666.240 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: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20959/05
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: 1-Zdravila.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 770,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka 20. člena ZJN-1.
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: 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 24,437.203,04 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 1,888.584,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljanski nasip 6,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 171.500 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 175,499.293,85 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 150,160.502,11 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, 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 201,819.499,22 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gopharm, d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija
1D, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 76,949.751,82 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 63,573.427,33 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:
3. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20960/05
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: 23-Zdravila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka 20. člena ZJN-1.
(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. 23: 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 6.361,32 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,371.298,83 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, 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 22,073.037,77 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Lek farmacevtska družba, d.d., Verovškova
57, 1526 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 233.091 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,271.044,26 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20961/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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: 47-Zdravila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka 20. člena ZJN-1.
(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. 47: 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 636.454,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,543.216,90 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 14,288.497,47 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 7,557.703,05 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, 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 8,389.611,35 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 1,570.647,60 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. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
št. 404-08-582/2004-22
Ob-20962/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.

Št.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 346/2005 – OMP
– II. faza.
II.5) Kratek opis: juhe, začimbe, dodatki
jedem in podobno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,695.850 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 346/2004 – OMP: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, kontaktni osebi: Srečo Trope, Lidija Rogelj, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – okvirna vrednost ca.
39,549.680 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:
404-08-582/2004-22.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-20963/05
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: 7-Medicinski potrošni
material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 400,000.000 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. 7: Johnson&Johnson S.E.,
Podružnica Ljubljana, Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,698.212,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,377.491,30 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25.965,23 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Impakta, d.d., Kersnikova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,170.765,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,327.407,50 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 234.686,93 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 933.285,93 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Spes, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 568.560,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Fabia, d.o.o., Mlinska 28, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,214.135,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio, d.o.o., Peričeva 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,485.087 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 1,240.524,91 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 625.913,98 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 4,065.796,41 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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Medicop medicinska oprema, d.o.o., Obrtna
ulica 43, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 944.029 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 5.608,80 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 303.536 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 728.858 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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 2.471,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro-Gem, d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 903.608,27 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 3,950.812,81 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 119.465,07 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pri-Ma, d.o.o., Tržaška 28, 1360 Vrhnika,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 552.084,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicotehna, d.o.o., Zadobrovška cesta
42a, 1260 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,478.977,76 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Angiomedic, 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 1,213.559,47 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o., Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, 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 10,326.239,36 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,581.481,48 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.S. Evro – Medical Company, d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,451.197,06 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 3,651.210,80 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 367.743,90 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 137.772,38 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Olympus Slovenija, d.o.o., Baznikova ulica
2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,280.316,34 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Apollonia, d.o.o., Zaloška 155, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 577.886,60 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 8,055.818,03 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medana Plus, d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,115.613,46 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanovita Emilija Makovec, s.p., Mlinska ulica 3, 9220 Lendava, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.133,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 3. 2005.

VI.4) Število prejetih ponudb: 37.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24499/04 z dne 19. 1. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 252-1/05-18
Ob-20964/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: Jasna Vilhar, dr. med., spec. anestezilog;
za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon; za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-550/580, faks 05/330-15-54, internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN »Dobava treh anestezijskih aparatov'' (št.: 252-1/05).
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava treh anestezijskih aparatov po speciﬁkaciji predmeta JN kot je
določen v razpisni dokumentaciji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: 32 mio
SIT (brez 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. 252-1/05 – objava v Ur. l.
RS št. 38/05 z dne 15. 5. 2005: Aico-Med
d.o.o., kontaktna oseba: direktor Damjan
Gril, Prevale 1, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/530-26-00, faks 01/530-26-02, elektronska pošta: aico@siol.net, internetni naslov:
www.aico-med.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,406.976 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: 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-10103/05 z dne 15. 4.
2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca
Nova Gorica
Ob-20965/05
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: osteosintetski material – 18.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 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. 18.: Dentacom Inženiring,
d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje,
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: 44.841,36 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.S. Evro – Medical Company, d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,765.851,54 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Metalka Zastopstva Media, d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,974.547 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: 201.240 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. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na
obvestilo: Ur. l. RS, Ob-22047/04, z dne
20/08/2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20966/05
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: 21-Farmacevtske surovine in radiofarmaki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 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. 21.: 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: 3,681.885,36 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 843.982,84 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iason Labormedizin, GesmbH. & CoKG,
Feldkirchner Strasse 4, A-8054 Graz-Seiersberg, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,713.600 SIT.
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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: 1,061.361,11 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,122.795,06 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Genos, d.o.o., Trg OF 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,736.407,86 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Biomedis, M.B., d.o.o., Slokanova 12, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,817.487,36 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. 3. 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-28911/04, z dne 29. 10.
2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20967/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Živilska šola Maribor, kontaktna oseba: Branka Božič, Park mladih 3, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/331-34-32,
faks
02/331-30-48, elektronska pošta:
Zivilska-sola.mb@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: prehrambeno blago.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
po sklopih: mleko in mlečni izdelki, zelenjava in sadje, moka in testenine, zmrznjeni prehrambeni izdelki, slaščičarske
surovine in dodatki, sladki izdelki, pijače
in ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,310.371,02 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2005 – mleko
in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja
vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija, tel.
03/713-38-00, faks 03/713-38-41, elektronska
pošta: Stefka.topolovec@mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la (brez DDV): najnižja ponudba: 3,383.524
SIT, najvišja ponudba: 3,566.960 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2005 – zelenjava in sadje: Pitus, d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Žavcar, Pesnica
14/a, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija, tel.
02/656-55-61, faks 02/656-55-62, elektronska pošta: dzavca@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 599.550
SIT, najvišja ponudba: 825.190 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2005 – moka in
testenine: Žito prehrambena industrija d.d,
kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-56-59, internetni
naslov: www.zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,403.730,88
SIT, najvišja ponudba: 1,598.180 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2005 – zmrznjeni
prehrambeni izdelki: Brumec-Ručigaj d.o.o,
kontaktni osebi: 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.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,369.430
SIT, najvišja ponudba 3,579.614 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2005 – slaščičarske
surovine in dodatki; izbrana sta 2 dobavitelja:
– Rams d.o.o, kontaktna oseba: Simona
Ričko, Počehova 14/d, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-76-80, faks 02/252-35-06,
elektronska pošta: rams@siol.net.
Cena: 2,818.079 SIT.
– Žito prehrambena industrija d.d, kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-56-59, internetni
naslov: www.zito.si.
Cena: 1,227.999 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2005 – sladki izdelki: Mercator-SVS d.d., kontaktna oseba: Nives Štefančič, Rogozniška cesta 8,, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/780-71-00, faks 02/749-53-77, elektronska pošta: nives.stefancic@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 3,028.460,20
SIT, najvišja ponudba 3,071.945,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2005 – pijače: ERA–
SV d.o.o, kontaktna oseba: Milan Domunkoš, Ob Dravi 3 a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20, elektronska pošta: milan.domunkos@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,743.530
SIT, najvišja ponudba 3,816.903,39 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 1/2005 – ostalo prehrambeno blago: ERA–SV d.o.o,
kontaktna oseba: Milan Domunkoš,
Ob Dravi 3 a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20, elektronska pošta: milan.domunkos@era-sv.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,058.285,70
SIT, najvišja ponudba 5,276.055,11 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 22.
6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 26.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Ur. l. RS, Ob-13738/05 z dne 20. 5.
2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Živilska šola Maribor
Ob-20968/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Zarja Celje, kontaktna
oseba: Vesna Cerkvenik, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-64-00, faks 03/426-64-12, elektronska pošta: vrtec.ce-zarja@guest.arnes.si.
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 izdelki,
3. telečje meso in izdelki,
4. perutnina in izdelki,
5. ribe sveže (zamrznjene),
6. jajca,
7. zelenjava in sadje sveže, suho sadje, suhe stročnice, oreščki,
8. zamrznjeno sadje in zelenjava,
9. sladoledi,
10. zamrznjeno testo in izdelki,
11. vloženo sadje in zelenjava,
12. žita in izdelki,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 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 storitve:
javno naročilo št. 1: /.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: Celjske mesnine,
d.d., kontaktna oseba: Branko Štante, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-52-92, faks 03/425-52-50, elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 5,170.000
SIT, najvišja ponudba: 5,604.804 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:
javno naročilo št. 3: Mesnine Žerak, d.o.o.,
kontaktna oseba: Branka Kores, Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, Slovenija, tel.
03/818-26-70, faks: 03/582-73-24, elektronska
pošta: franci.zerak@mesnine-zerak.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la (brez DDV): najnižja ponudba: 1,047.092
SIT, najvišja ponudba: 1,224.502 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: javno naročilo št. 4: Perutnina Ptuj,
d.d., kontaktna oseba: Slobodanka Milinkovič, Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
01/547-85-21, faks 01/547-85-31, elektronska pošta: info@perutnina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3,613.415
SIT, najvišja ponudba: 4,208.341 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:
javno naročilo št. 5, 8 in 9: Hrib, d.o.o.,
kontaktna oseba: Darko Romih, 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: 604.000
SIT (javno naročilo št. 5), 928.250 SIT (javno
naročilo št. 8), 355.000 SIT (javno naročilo
št. 9); najvišja ponudba: 615.102 SIT (javno
naročilo št. 5), 1,032.133 SIT (javno naročilo
št. 8), 633.189 SIT (javno naročilo št. 9).
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: javno naročilo št. 6: KZ Laško,
z.o.o., kontaktna oseba: Erika Kajtna, Kidričeva 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/734-43-50, faks 03/734-43-66, elektronska pošta: kz-lasko@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 422.581
SIT, najvišja ponudba: 575.000 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: javno naročilo št. 7: 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: 4,800.750
SIT, najvišja ponudba: 6,395.500 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:
javno naročilo št. 10, 12 in 13: Žito, d.d.
Ljubljana, 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: 1,195.300

SIT (javno naročilo št. 10), 434.387 SIT (javno naročilo št. 12), 1,436.959 SIT (javno
naročilo št. 13); najvišja ponudba: 1,269.000
SIT (javno naročilo št. 10), 503.419 SIT (javno naročilo št. 12), 1,881.982 SIT (javno
naročilo št. 13).
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: javno naročilo št. 11: Era, d.d., Velenje
kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3504 Velenje, Slovenija, tel.
03/426-84-10, faks 03/426-84-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,217.680
SIT, najvišja ponudba: 1,256.654 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: javno naročilo št. 14: Mercator, d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33.09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 4,327.254 SIT,
najvišja ponudba: 4,373.493 SIT.
Valuta: 60 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: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30159/04.
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: 19. 7. 2005.
Vrtec Zarja Celje
št. 404-08-137/2005-21
Ob-20969/05
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 90/2005-ODP, A
traktor, B letališki traktorji s prikolicami.
II.5) Kratek opis: nakup A traktorja in B
letaliških traktorjev s prikolicami.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba:
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A) vrednost ponudbe – 80 točk,
B) rok dobave – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 90/2005-ODP
– nakup A traktorja, B letaliških traktorjev
s prikolicami: Agromehanika d.o.o., kontaktni osebi: Bojan Gril, Jan Šinkovec,
Hrastje 52a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/237-13-00, faks 04/237-13-03, elektronska pošta: info@agromehanika.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
33,764.862,80 SIT, sklenjene dne 11. 7.
2005.
Edina ponudba.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-137/2005-21.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 14.
6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10417/05.
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: 19. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
št. 404-08-93/2003-26
Ob-20970/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Marjeta Kordiš, 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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 88/2003-OMP, II.
faza/3, dobava hrane za pse.
II.5) Kratek opis: nakup okvirno 45.000
kg hrane za pse.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: MORS 88/2003-OMP, dobava hrane za
pse po izvedeni II. fazi/3: D.J. Don d.o.o.,
kontaktna oseba: Zdenka Zdolšek, Tovarniška cesta 15, 3312 Prebold, Slovenija, tel.
03/703-63-80, faks 03/703-63-84, elektronska pošta: zdenka.zdolsek@djdon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
12,432.479 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:
404-08-93/2003-26.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 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: Ur. l. RS št. 35/2003, Ob-91435 z
dne 11. 4. 2003.
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: 19. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-20971/05
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: 9-dializni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(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.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka 20. člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: 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 19,830.504 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: 1,854.810 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Lek farmacevtska družba, d.d., Verovškova
57, 1526 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 853.800 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20972/05
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.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: obvezilni in sanitetni
material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,230.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(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.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka 20. člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2.: 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: 295.412 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 289.830 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Tosama, d.d., Šaranovičeva cesta 35, Vir,
1230 Domžale.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,594.480,68 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: 200.125,75 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: 707.888 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, S.E., Šmartinska cesta
140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41.071 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20/a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,047.038,30 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Merit, 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: 39.868,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.054.485,12
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:
18. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20973/05
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: 43-dializni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez
predhodne objave: 4. točka 20. člena
ZJN-1.
(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. 43: Auremiana, d.o.o. Sežana, 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 3,381.902,40
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Fresenius Medical Care Slovenija,
d.o.o., Dobrovlje, Dobrava 14, 3214 Zreče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,901.774,20
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 8,238.750 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Lek farmacevtska družba, d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,515.900 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana, 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 530.320 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Salus, Ljubljana, 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 12,501.896,30
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20974/05
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: 19–Obvezilni material in embalaža.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,100.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez
predhodne objave:
(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.1.1.2) Postopek s pogajanji brez
predhodne objave: 4. točka 20. člena
ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 19: Tosama, d.d.,
Šaranovičeva cesta 35, Vir, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 188.649,45 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: 17.207,88 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. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-20975/05
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: 22–Obvezilni material in embalaža.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 900.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez
predhodne objave:
(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.1.1.2) Postopek s pogajanji brez
predhodne objave: 4. točka 20. člena
ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 22: Tosama, d.d.,
Šaranovičeva cesta 35, Vir, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 473.803,06 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: 6.869,93 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. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 404-08-130/2005-40

Ob-20976/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija. Ministrstvo za obrambo,
kontaktna oseba: Jože Mokorel, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-117/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je
nakup komunikacijske opreme za nadgradnjo računalniškega omrežja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,925.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka : odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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Ocenjevalna merila

Ponder

najnižja skupna vrednost sklopa z DDV

utež - 0,75 – maks. ocena pozicije = 3,750

najkrajši dobavni rok

utež – 0,05 – maks. ocena pozicije = 0,250

najdaljša ponujena garancijska doba

utež – 0,05 – maks. ocena pozicije = 0,250

najkrajši odzivni čas od prijave napake

utež – 0,05 – maks. ocena pozicije = 0,250

najkrajši rok za odpravo napake

utež – 0,05 – maks. ocena pozicije = 0,250

najkrajši rok za zamenjavo opreme

utež – 0,05 – maks. ocena pozicije = 0,250

Ponudbe so se ocenjevale po sklopih
glede na ponudbeno vrednost, dobavni rok,
garancijo in vzdrževalne pogoje, kot je opredeljeno v zgornji tabeli. Za posamezni sklop
je naročnik izbral ponudnika z najugodnejšo
skupno oceno. Najvišja možna ocena za
posamezni sklop je bila 5. Za sklop 3 sta
se pri ocenjevanju upoštevala samo cena
in dobavni rok. Kot najugodnejša je za vsak
sklop štela ponudba z najvišjo doseženo
skupno oceno iz ocenjevalne preglednice v
prilogi razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-117/2005-ODP: Nil
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet, vodja prodaje, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-65-00, faks
01/474-65-01, elektronska pošta: prodaja@NIL.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost po pogodbi znaša
46,530.130,95 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: 404-08-130/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 404-08-130/2005-5 z dne 22. 4.
2005, Ob-11103/05.
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: 19. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
zjn-portal: 6358
Ob-20981/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kočevje, d.o.o., kontaktna oseba:
Vladimir Bizjak, Tesarska ulica 10, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-12-60, faks
01/895-16-97.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.45.11-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup komunalnega vozila
za odvoz odpadkov.
II.5) Kratek opis: nakup komunalnega
vozila za odvoz odpadkov; tip vozila Mercedes-Benz Atego Neu 1523 4x2 EURO
III, tip nadgradnje: ATRIK tip R3PLŠ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Št.

– cena – do 70 točk,
– dobavni rok – do 10 točk,
– garancijski rok – do 10 točk,
– strokovna priporočila/reference – do 5
točk,
– plačilni rok – do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-03/2005: Atrik d.o.o.,
kontaktna oseba: Snežana Semen, Litijska
261, 1261 Ljubljana-Dobrunje, Slovenija, tel.
01/520-87-00, faks 01/520-87-00, elektronska pošta: atrik@avtotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,880.000 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: JN-03/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13322/05.
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: 22. 7. 2005.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Ob-21028/05
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: 14-kontrastna sredstva in material za perit. dializo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 78,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka 20. člena ZJN-1.
(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. 14: Auremiana, d.o.o. Sežana, 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 31,111.907,29 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, 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 39,685.384,32 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: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21029/05
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: 20-cementne kolčne
proteze-travma.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka 20. člena ZJN-1.
(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. 20: J.S. Evro-Medical
Company, d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,625.584 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21030/05
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: 32-brizgalke, kanile,
mandreni, igle.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,400.000 SIT z DDV.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka 20. člena ZJN-1.
(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. 32: 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 1,200.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Angiomedic, 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 21,598.862 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gopharm, d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija
1D, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,296.332,14 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. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21031/05
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: 42-reagenti in kemikalije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 98,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka 20. člena ZJN-1.
(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. 42: Karanta Ljubljana,
d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28.811 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 153.359,70 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 73.902,84 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna 14/a, 1217 Vodice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 551.700 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 338.512,81 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Adriamed, d.o.o. Ljubljana, Parmova 53,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,408.149,76 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 35,593.855,95 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 1,656.969,23 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. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 482/05
Ob-21032/05
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) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.49.23.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: enteralna prehrana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 137 mio SIT za obdobje 3 let.
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. 17/05: enteralna
prehrana sklopi od 1 do 7: Medis d.o.o.,
kontaktna oseba: Tone Strnad, mag. farm.,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/529-15-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,611.131,54 SIT/1
leto.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17/05: enteralna prehrana
sklopi od 11 do 13: Iris mednarodna trgovina d.o.o., kontaktna oseba: Vasja Pokovec,
Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 00386/1/529-15-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,690.638,71 SIT/1
leto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6778/05 z dne 11. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 480/05
Ob-21033/05
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) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup RTG opreme s pripadajočo adaptacijo prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 155,83 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. končna ponudbena vrednost za sklop
– 90%,
2. letni strošek preventivnega in servisnega vzdrževanja v pogarancijskem obdobju za sklop – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 58/04:
– sklop št. 1: konvencionalni slikovni
rentgenski aparat za slikanje pljuč in skeleta za potrebe ambulantnega radiološkega
odd. KIR, Poliklinika, Njegoševa 4, vključno
z adaptacijo prostora;
– sklop št. 2: konvencionalni slikovni
rentgenski aparat za potrebe radiološkega
odd. KIR na KO za gastroenterologijo, Japljeva 2, vključno z adaptacijo prostora;
– sklop št. 3: konvencionalni slikovni
rentgenski aparat za potrebe radiološkega
odd. KIR na KO za travmatologijo, Zaloška
2, vključno z adaptacijo prostora: Mollier
d.o.o., kontaktna oseba: Roman Šumak,
Opekarniška cesta 3, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 131,553.692,89 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 58/04: sklop št. 4:
multiloader za potrebe CUB, KIR, Zaloška
7, vključno z adaptacijo prostora: Meditrade d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Močan,
Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 18,042.380 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3184/05 z dne 4. 2. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 478/05
Ob-21034/05
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) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.22.22.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sterilizacijski material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 155 mio SIT za obdobje 3 let.
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. 24/05: sterilizacijski material sklopi 5, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39,
40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 59, 60, 61: SAN.KO.M. d.o.o.,
kontaktna oseba: Marija Kozin, Ježica 17,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,278.585 SIT/1 leto.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 24/05: sterilizacijski material sklopi 1, 2, 34, 14, 29, 32, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76: 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 5,702.535,42 SIT/1 leto.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 24/05: sterilizacijski
material sklopi 21, 26, 36, 41, 46, 64, 65,
66: PRI-MA d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Bergant, Tržaška 28, 1360 Vrhnika, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,405.598,33 SIT/1
leto.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 24/05: sterilizacijski
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material sklopi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Emporio Medical d.o.o., kontaktna oseba: Urška Jurkovič, 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 16,879.000 SIT/1 leto.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 24/05: sterilizacijski
material sklopi 62, 63, 67, 68, 69: Johnson&Johnson d.o.o., kontaktna oseba: Miloš
Dežnak, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,705.865,40 SIT/1
leto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6780/05 z dne 11. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-21043/05
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: 41/3-reagenti in kemikalije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 2. točka 20. člena ZJN-1.
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 41/3: Majbert, d.o.o., Stegne 21/c, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 198.040,42 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Maritim, d.o.o., Tacenska 20, 1210 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45.779,38 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Biomedis M.B., d.o.o., Slokanova 12, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,428.271,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
TIK, d.o.o., Goriška cesta 5b, 5222 Kobarid,
Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,475.789,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 135.263,15 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. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21044/05
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: 35-Medicinski potrošni material in material za intenzivne terapije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,450.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 2. točka 20. člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35: Pro-Gem, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 90.322,58 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 72.986,34 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 5,194.630 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 2,529.879,70 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Valencia Stoma-Medical, d.o.o., Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 95.925,34 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 227.292,78 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Apollonia, d.o.o., Zaloška 155, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 450.222 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. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21090/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka,
kontaktna oseba: Krista Jamnik, Frankovo
naselje 51, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/513-04-00, faks 04/513-04-10, elektronska pošta: info.c-golar@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: mleko, mlečni napitki,
jogurti, mlečni izdelki, sladoledi, meso
in mesni izdelki, zmrznjene ribe, jajca,
sveže sadje in zelenjava, zamrznjena zelenjava, kruh in pekovski izdelki, razno
slaščičarsko pecivo, burek, ocvrto kvašeno pecivo raznih oblik, pizze, zamrznjeni polizdelki razni, čaji, sadni sokovi
in sirupi, ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,500.000 SIT za eno leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno: do 50 točk,
– celovitost ponudbe: 20 točk,
– boljši plačilni pogoji:15 točk,
– dodatne ugodnosti: 10 točk,
– reference: 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop št. 1 – mleko, mlečni napitki: Agroind
Vipava 1894, Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 5,012.278
SIT, najvišja ponudba: 5,357.296 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop št. 2 – sladoledi: Mercator d.d.,
Dunajska c. 107, p.p. 3234, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,027.111,46
SIT, najvišja ponudba: 2,551.920 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 3 – meso in mesni izdelki: Oblak,
Janez Oblak s.p., Delavska 18, 4226 Žiri,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 8,576.165,50
SIT, najvišja ponudba: 9.915.489,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 4 – zmrznjene ribe: Pik As d.o.o.,
Brezje pri Tržiču 41a, 4290 Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 157.869
SIT, najvišja ponudba: 182.280 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 5 – jajca: Pik As d.o.o., Brezje pri
Tržiču 41a, 4290 Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 102.858
SIT, najvišja ponudba: 159.625,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 6 – sveže sadje in zelenjava: Pik
As d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, 4290 Tržič,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,904.165,25
SIT, najvišja ponudba: 5,138.635,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 7 – zamrznjena zelenjava: Pik As
d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, 4290 Tržič,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 95.859,75
SIT, najvišja ponudba: 116.895,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 8 – kruh in pekovski izdelki: Mlinotest d.d. Ajdovščina, Pekarna Peks, Kidričeva c. 53, 4220 Škofja Loka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 6,434.000
SIT, najvišja ponudba: 7,655.000,50 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 9 – razno slaščičarsko pecivo: Mlinotest d.d. Ajdovščina, Pekarna Peks, Kidričeva c. 53, 4220 Škofja Loka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2,998.800
SIT, najvišja ponudba: 3,120.026 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 10 – burek: Mlinotest d.d. Ajdovščina, Pekarna Peks, Kidričeva c. 53, 4220
Škofja Loka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,247.000
SIT, najvišja ponudba: 1,667.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 11 – ocvrto kvašeno pecivo raznih
oblik: Don Don d.o.o., Trdinova pot 2a, 8330
Metlika, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 774.000
SIT, najvišja ponudba: 990.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 12 – pizze: Mlinotest d.d. Ajdovščina, Pekarna Peks, Kidričeva c. 53, 4220
Škofja Loka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,275.000
SIT, najvišja ponudba: 1,627.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 13 – zamrznjeni polizdelki razni:
Brumec–Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 266.150,50
SIT, najvišja ponudba: 358.913,13 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 14 – čaji: Matik d.o.o., Smrekarjeva
ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 201.928,48
SIT, najvišja ponudba: 411.215 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 15 – sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d., Dunajska c. 107, p.p. 3234, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 4,787.106,80
SIT, najvišja ponudba: 5,269.003,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 16 – ostalo prehrambeno blago:
Impuls, d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 4,596.012,27
SIT, najvišja ponudba: 5,474.357,93 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
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: 21. 7. 2005.
Osnovna šola Cvetka Golarja
Škofja Loka
Ob-21106/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Andrej Sobocan, Linhartova 51, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-100,
faks 01/43-72-070, elektronska pošta:
andrej.sobocan@mail.ir-rs.si, internetni naslov: www.ir-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-296/05.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po skupinah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 72,280.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 ribe in ribji izdelki:
Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 628.106,50 SIT;
najnižja ponudba: 628.106,50 SIT, najvišja
ponudba: 636.573,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2 meso sveže: Oblak
Janez Oblak, s.p., Delavska 18, 4226 Žiri,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,271.514,50 SIT;
najnižja ponudba: 13,271.514,50 SIT, najvišja ponudba: 14,126.537 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. mesni izdelki: Oblak
Janez Oblak. s.p., Delavska 18, 4226 Žiri,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,832.663,75 SIT;
najnižja ponudba: 2,832.663,75 SIT, najvišja
ponudba: 4,454.531,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4 perutnina: Pivka Perutninarstvo, d.d., Neverke 30, 6256 Košana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,045.990 SIT; najnižja
ponudba: 7,045.990 SIT, najvišja ponudba:
7,248.234 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 perutninski izdelki: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,153.908,10 SIT;
najnižja ponudba: 1,153.908,10 SIT, najvišja
ponudba: 1,153.908,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 jajca: ERA-SV, d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 956.970 SIT; najnižja
ponudba: 956.970 SIT, najvišja ponudba:
956.970 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7 mleko, jogurti – dnevna
dostava: Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,501.645 SIT; najnižja
ponudba: 4,501.645 SIT, najvišja ponudba:
4,944.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8 mlečni izdelki – občasna
naročila: Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,909.831,14 SIT;
najnižja ponudba: 3,909.831,14 SIT, najvišja
ponudba: 5,286.148,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 9 banane in pomaranče:
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): cena: 944.000 SIT; najnižja
ponudba: 944.000 SIT, najvišja ponudba:
1,282.000 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. 10 jabolka: Sadjarstvo Boris
Tos, Drbetinci 3, 2255 Vitomarci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 440.960 SIT; najnižja
ponudba: 440.960 SIT, najvišja ponudba:
636.000 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. 11 korenje in zelje ter
čebula: 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): cena: 805.000 SIT; najnižja
ponudba: 805.000 SIT, najvišja ponudba:
930.000 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. 12 krompir: 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): cena: 1,530.000 SIT; najnižja
ponudba: 1,530.000 SIT, najvišja ponudba:
2,346.000 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. 13 solata – sezona od
1. maja do 31. oktobra: 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): cena: 675.000 SIT; najnižja
ponudba: 675.000 SIT, najvišja ponudba:
1,125.000 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. 14 solata – sezona od
1. novembra do 30. aprila: 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): cena: 945.000 SIT; najnižja
ponudba: 945.000 SIT, najvišja ponudba:
1,505.000 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. 15 kruh in pekovsko pecivo: Mlinotest, d.d., Tovarniška cesta 14,
5270 Ajdovščina, 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: 4,783.700 SIT; najnižja
ponudba: 4,783.700 SIT, najvišja ponudba:
5,547.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16 sladice: Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,371.670 SIT; najnižja
ponudba: 1,371.670 SIT, najvišja ponudba:
2,171.632,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17 testenine: Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 823.610 SIT; najnižja
ponudba: 823.610 SIT, najvišja ponudba:
1,336.417,35 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. 18 instant omake, juhe: ERA-SV,
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,026.931,89 SIT;
najnižja ponudba: 1,026.931,89 SIT, najvišja
ponudba: 1,126.955,64 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 19 pripravljene mešanice
za jedi: ERA-SV, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 266.584,50 SIT;
najnižja ponudba: 266.584,50 SIT, najvišja
ponudba: 270.000 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. 20 čaji: ERA-SV, d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 886.336,50 SIT;
najnižja ponudba: 886.336,50 SIT, najvišja
ponudba: 1,008.835 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. 21 paštete: ERA-SV,
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 382.766,30 SIT;
najnižja ponudba: 382.766,30 SIT, najvišja
ponudba: 468.307,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 22 špecerija: ERA-SV,
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,683.013,28 SIT;
najnižja ponudba: 6,683.013,28 SIT, najvišja
ponudba: 7,229.647,94 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. 23 voda mineralna: 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): cena: 1,082.830 SIT; najnižja
ponudba: 1,082.830 SIT, najvišja ponudba:
1,539.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 24 voda navadna: 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): cena: 3,819.200 SIT; najnižja
ponudba: 3,819.200 SIT, najvišja ponudba:
5,450.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 25 voda mineralna Mg:
Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,122.490 SIT; najnižja
ponudba: 2,122.490 SIT, najvišja ponudba:
2,659.335 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. 26 sokovi in sadne kaše:
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): cena: 1,639.353,90 SIT;
najnižja ponudba: 1,639.353,90 SIT, najvišja
ponudba: 1,881.975,90 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. 27 konzervirana zelenjava:
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): cena: 1,297.943,80 SIT;
najnižja ponudba: 1,297.943,90 SIT, najvišja
ponudba: 1,728.144,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

javno naročilo št. 28 zamrznjena zelenjava:
Ledo, d.o.o., Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 787.755,22 SIT;
najnižja ponudba: 787.755,22 SIT, najvišja
ponudba: 889.685,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 29 olje: 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): cena: 1,248.527,67 SIT;
najnižja ponudba: 1,248.527,67 SIT, najvišja
ponudba: 1,499.535,10 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-296/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 30.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 36 z dne 8. 4. 2005,
Ob-9596/05.
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: 22. 7. 2005.
Inštitut za rehabilitacijo
Ob-21109/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Marjana Sever Bračun, univ. dipl.
ekon., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-24, faks 01/300-39-12,
elektronska pošta: marjana.bracun@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-06/2005.
II.5) Kratek opis: potrošni material za
vakuumski odvzem krvi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 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. JR-06/2005:
Medias international d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/52-02-300, faks 01/52-02-495, elektronska pošta: info@medias-int.si, internetni naslov: www.medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
16,490.299,86 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: jr-06/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 34 z dne 1. 4. 2005,
Ob-8624/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: popravek objave v Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14771/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 7. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-21111/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.14.22.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet: 32.34.42.60-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-019/2005-E-POG/B.
II.5) Kratek opis:
– sklop A: mikrovalovne zveze kapacitete
STM-1 v 4,8 in 11 GHz območju;
– sklop B: ADM multipleksna oprema
155/45/2 Mbit/s.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
130,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-019/2005-E-POG/B
– sklop A: Iskra Transmission, proizvodnja
in trženje naprav, sistemov in zvez d.d., kontaktna oseba: Sašo Todorovič, Stegne 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-35-53,
faks 01/500-34-19, elektronska pošta: saso.
todorovic@iskratr.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba: 373.656,49
EUR (89,538.482,65 SIT).
Valuta: EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-019/2005-E-POG/B
– sklop B: Fotona d.d., kontaktna oseba:
Darja Sibila, Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-91-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba: 89.981,52
EUR (21,562.073,68 SIT).
Valuta: EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-019/2005-E-POG/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 1. 4. 2005,
Ob-8889/05.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-21155/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.41.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-031/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup opreme za
nadgradnjo lokalnega računalniškega
omrežja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 92 točk,
– reference – 3 točke,
– kadri – 3 točke,
– partnerski status – 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
RTV-031/2005-E-ODP/B: NIL Podatkovne
komunikacije d.o.o., kontaktna oseba: Uroš
Dorzet, Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-55-00, faks 01/474-65-01,
elektronska pošta: prodaja@NIL.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
16,865.949,60 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-031/2005-E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14339/05.
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: 22. 7. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
zjn-portal: 6391
Ob-21162/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-215,
faks 07/39-39-212, elektronska pošta:
pavle.jenic@novomesto.si, internetni naslov: http://www.novomesto.si/si/.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-05-52/2002-1313 dobava blaga- oprema šole in vrtca Stopice.
II.5) Kratek opis: kupujemo opremo za
potrebe šole in vrtca po izdelanem projektu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost naročila znaša
18,760.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15181/05: Učilna d.o.o.,
kontaktna oseba: Prosen Miloš, Cesta na
Brdo 43, 1000 Ljubljana, tel. 01/25-02-669,
faks 01/25-02-670, elektronska pošta:
ucilna@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,625.786,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 414-05-52/2002-1313
dobava blaga – oprema šole in vrtca Stopice.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob-15181/05.
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: 22. 7. 2005.
Mestna občina Novo mesto

Gradnje
Ob-20769/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., kontaktna oseba: Mira Kokot, Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-11-76, faks 03/896-11-27, elektronska pošta: mira.kokot@kp-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R-06/05-VV.
II.5) Kratek opis: izvedba vodovoda Velunje – I. in II. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 72,216.106,50 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. R-06/05-VV: NIVIG Josip
Petrak s.p., kontaktna oseba: Josip Petrak,
Stantetova 13, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
041/624-166, faks 03/891-10-14, elektronska pošta: nivig@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 49,059.158,32 SIT;
najnižja ponudba: 49,059.158,32 SIT, najvišja ponudba: 75,396.200,62 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: R-06/05-VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS št. 47 z dne 13. 5.
2005, Ob-12938/05.
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: 19. 7. 2005.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Ob-20830/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, Slovenija, tel.
05/669-61-00, faks 05/652-71-85, elektronska
pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in dozidava diagnostičnega centra Ortopedske
bolnišnice Valdoltra.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 320,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– reference,
– garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/2005: Adriaing
d.o.o., kontaktna oseba: Jože Andrejašič,
Ankaranska c. 7, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/630-08-20, faks 05/639-52-54, elektronska pošta: info@adriaing.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 278,076.735,29 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 41 z dne 22. 4. 2005,
Ob-11138/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-20841/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škocjan, kontaktna oseba: Petra Pozderec, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Slovenija, tel.
07/38-46-300, faks 07/38-46-309, elektronska pošta: skocjan.obcina@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 63000-0002/2005.
II.5) Kratek opis: adaptacija in rekonstrukcija Metelkovega doma v Škocjanu.
I.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 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. 63000-0002/2005:
Malkom Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Skube, Košenice 86, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/393-14-70, faks
07/393-14-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48,663.538,02 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi računa.
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. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 50,
Ob-13905/05 in popravek Uradni list RS, št.
54, Ob-15003/05.
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: 20. 7. 2005.
Občina Škocjan
Ob-20845/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Hrib, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-70,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI 17-05.
II.5) Kratek opis: izvedba toplotnih postaj in priključnih vročevodov za objekte
na območju Kosez – Ulica bratov Učakar
104-106, 108-110, 112-114, 116-118 (NIZ
H).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. PI 17-05: IMP
Promont Montaža d.o.o., kontaktna oseba: Damjan Močnik, Pot k sejmišču 30,
1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel.
01/537-46-41, faks 01/537-37-26, elektronska pošta: damjan.mocnik@imp-pro-mont.si,
internetni naslov: info@imp-pro-mont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,649.502,46 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): 1,060.480 SIT. Delež:
3,8%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 17-05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11802/05 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: 20. 7. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-20979/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KGZS
– Zavod NM, kontaktna oseba: Niko Požek,
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/373-05-71, faks 07/373-05-90,
elektronska pošta: niko.pozek@gov.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dozidava obstoječega
poslovnega objekta v Novem mestu, na
zemljišču parc. št. 666/1, k.o. Kandija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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. Ob-17603/05: GPI Tehnika
d.o.o., kontaktna oseba: Drago Muhič, Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/33-79-570, faks 07/33-79-571,
elektronska pošta: gpi.tehnika@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 91,189.936,64 SIT; najnižja ponudba: 91,189.936,64 SIT, najvišja
ponudba: 103,260.861,99 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:
18. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005,
Ob-17603/05.
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: 21. 7. 2005.
KGZS – Zavod NM
Ob-20980/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, kontaktna oseba: Ručgej Milena, Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-37-00, faks 05/663-37-06, elektronska
pošta: milena.rucgej@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.21.4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 245-JNVV-G/2005.
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II.5) Kratek opis: sanacija kanalizacije v
Bidovčevi in Gradnikovi ulici v Kopru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 94,000.000 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. 245-JNVV-G/2005: Graﬁst d.o.o., kontaktna oseba: Boris Trobec,
Ankaranska 5c, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/611-68-00, faks 05/611-68-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 74,852.356,24 SIT;
najnižja ponudba: 74,852.356,24 SIT, najvišja ponudba: 99,784.582,87 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. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13779/05.
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: 22. 7. 2005.
Komunala Koper
Ob-21108/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-215,
faks 07/39-39-212, elektronska pošta:
pavle.jenic@novomesto.si, internetni naslov: http://www.novomesto.si/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: nogometno igrišče št.
414-05-41/2003-1313.
II.5) Kratek opis: izgradnja nogometnega igrišča po izdelanih projektih. Dela obsegajo izdelavo spodnjega ustroja ter ostala dela razen polaganja zgornjega ustroja
(umetne trave), ki jo bo izvedel že izbrani
izvajalec. Dela so razdeljena v tri sklope, in
sicer: A – vsa gradbeno obrtniška dela (brez
zgornjega ustroja-umetne trave), B – Razsvetljava igrišca (temelji za kandelabre, kandelabri, razvodi, svetilke...), C – kovinske
montažne tribune.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): vrednost vseh razpisanih del je ocenjena na 162,000.000 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. 14645/05 sklop A: GPI tehnika d.o.o., kontaktna oseba: Drago Muhič,
Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto, tel.
07/33-79-570, faks 07/33-79-571, elektronska pošta: gpi.tehnika@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 96,530.446,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Št.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14645/05 sklop B: CGP
d.d. Novo mesto, kontaktna oseba: Gorše
Jože, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, tel.
07/39-42-700, faks 07/39-42-750, elektronska pošta: joze.gorse@cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,226.010 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. 14645/05 sklop C: Malkom
Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Marjan
Skube, Košenice 86, 8000 Novo mesto, tel.
07/393-14-70, faks 07/393-14-80, elektronska pošta: malkom@malkom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,291.450 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: nogometno igrišče
št. 414-05-41/2003-1313.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14645/05.
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: 21. 7. 2005.
Mestna občina Novo mesto
Št. 10/05
Ob-21132/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Velike Lašče, kontaktna oseba: Roman Struna, univ. dipl. inž. geod., Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, Slovenija, tel.
01/781-03-63, faks 01/781-03-65, elektronska pošta: obcina.velike-lasce@siol.net, internetni naslov: www.velike-lasce.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: asfaltiranje cest na območju Občine Velike Lašče za leto 2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno, reference, odzivni čas za reklamacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10/05: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Franc Furlan, univ. dipl. inž. grad., Stolpniška ulica 10,
1112 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-14-44,
faks 01/437-30-52.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 10/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 38/2005 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10304/05.
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: 21. 7. 2005.
Občina Velike Lašče
Št. 294-1/2005
Ob-21133/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola po koncesijski pogodbi št.
360-01-27/2005 z dne 4. 5. 2005, kontaktna oseba: Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr., Ul.
15. maja 16, Koper, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/66-26-820, faks 05/66-26-825, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.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): 50 500, 50 501,
50 503, 50 504.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija, nadzidava in dozidava objekta Gramscijeva
11 ter v njem ureditev štirih stanovanjskih enot.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti,s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena:
– cena 90%,
– plačilni rok 4%,
– rok izvedbe 4%,
– garancijski rok 2%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2005-SSSKP: Makro
5 gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Mitja
Žigante, str. inž., Obrtniška ulica 5, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/66-35-600, faks
05/66-35-610.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 48,032.757,73 SIT,
najnižja ponudba: 48,032.757,73 SIT, najvišja ponudba: 49,945.814,53 SIT.
Valuta: 30. 9. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40-41 z dne 22. 4.
2005, Ob-11048/05.
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: 21. 7. 2005.
Občina Izola
Ob-21282/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Samo
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Segulin, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/748-29-66, faks 02/748-29-98, elektronska pošta: samo.segulin@ptuj.si, internetni naslov: www.ptuj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN št. 1 gradnja fekalne
kanalizacije Spuhlja.
II.5) Kratek opis: gradnja kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadne
vode v Spuhlji – etapa 2.A.:
– kanal 1.0 odsek od RJ 87 do RJ 103
v dolžini 1100 m; na kanalu je predvideno
črpališče 97;
– kanal 6.0: odsek od kanala 1.0 do
jaška J24 v dolžini 482 m; na kanalu je
predvideno črpališče 1.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 1: Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., kontaktna oseba: Marija Korez, Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/787-50-00, faks 02/787-50-13, elektronska pošta: mail@vgp-drava.si, internetni naslov: www.vgp-drava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 56,755.602 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; vrednost (brez DDV): 8,925.747,80
SIT. Delež: 15,73%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-05-6/01-5-503
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 17.
5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; z dne 27. 5. 2005, Ob-14324/05.
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: 25. 7. 2005.
Mestna občina Ptuj
Ob-21335/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka
Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, elektronska
pošta: branka.arnautovic@uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del ter zunanje ureditve za objekt Urška za potrebe
ﬁlozofske fakultete.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 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. Ob-19173/05: Rudis poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov d.d. Trbovlje, kontaktna oseba:
Alojz Koncilija, Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala (z DDV): cena 184,302.865,68 SIT, najnižja ponudba: 184,302.865,68 SIT, najvišja
ponudba: 216,920.970 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Univerza v Ljubljani
Ob-21362/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, kontaktna oseba: Tatjana Krapše, Delpinova 7, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-81-00, faks 05/335-81-01, elektronska pošta: o-ms.ng@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: preureditev in prizidava JV dela Osnovne šole Milojke Štrukelj
Nova Gorica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/250405/G: Ginex international d.o.o., kontaktna oseba: Darko Šturm,
Rejčeva 3, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/331-00-20, faks 05/331-00-22, elektronska pošta: Darko.sturm@arnes-int.si, internetni naslov: www.ginex-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 81,995.799
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 50/2005 z dne 20. 5. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Osnovna šola Milojke Štrukelj
Nova Gorica
Št. 11/05
Ob-21365/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Komenda, kontaktna oseba:
Marjan Potočnik, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda, Slovenija, tel. 01/724-74-00,
faks 01/834-13-23, elektronska pošta:
marjan.potocnik@komenda.si,
internetni
naslov: www.komenda.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40308-0032/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba komunalne
infrastrukture v poslovno proizvodni
coni 02-Ozka dela Komenda.
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. 40308-0032/2005:
Gratel d.o.o., kontaktna oseba: Drago Štrafela, Skorba 40, 2251 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-50-40, faks 02/788-50-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 860,063.772,85 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40308-0032/2005.
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: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da, Prenova, modernizacija ter izgradnja javne ter komunalne infrastrukture v
okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta Slovenije
2004–2006, vezano na sklep Agencije RS
za regionalni razvoj št. 4012-110/2004-138,
26. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2005.
Občina Komenda

Storitve
Št. 404-08-210/2005-8
Ob-20977/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Jože Mokorel, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 170/2005-PSP –
vključitev hišnih telefonskih central Ministrstva za obrambo v javno telekomunikacijsko
omrežje Telekoma Slovenije d.d.
II.5) Kratek opis: vključitev hišnih telefonskih central Ministrstva za obrambo v
javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije d.d.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,120.800 SIT priključnina.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 170/2005-PSP:
Telekom Slovenije d.d., kontaktna oseba:
Tomaž Bučar, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-10-00, faks
01/231-47-36.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,238.416,50 SIT
priključnina.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 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: 20. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-21035/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, kontaktna oseba: Predrag Sekulič, tel. 01/47-34-768, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-34-600, faks 01/43-16-035, elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni naslov:
www.caa-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 08.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije za prenovo potniškega terminala
na letališču Maribor.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije za prenovo potniškega terminala na letališču Maribor.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena – 70,
– rok izvedbe – 30.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-13635/05: javno
naročilo ni bilo oddano.
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.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13635/05 z dne 20. 5. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Javno naročilo izdelava projektne dokumentacije za prenovo potniškega terminala je del projekta prenove infrastrukture
na letališču Marobor, ki je soﬁnancirano iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
zjn-portal: 6375
Ob-21104/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna ose-

Št.

ba: Andrej Sobocan, Linhartova 51, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-100,
faks 01/43-72-070, elektronska pošta:
andrej.sobocan@mail.ir-rs.si, internetni naslov: www.ir-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-297/05.
II.5) Kratek opis: odvoz, pranje, likanje
in dostava perila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,050.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Bistra, d.o.o., Spodnji
trg 12, 4220 Škofja Loka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,577.100 SIT;
najnižja ponudba: 23,577.100 SIT, najvišja
ponudba: 33,692.996 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: 50-336-297/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11709/05.
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: 22. 7. 2005.
Inštitut za rehabilitacijo
Št. 404-08-20/2002-481
Ob-21160/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna
oseba: Jože Mokorel, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-27/2002/38-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje obrazca »Zahtevek za prehrano«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena.
Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno prejme
5 točk, ostali procentualno v odvisnosti od
najugodnejšega manj kot 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
MORS-27/2002/38-II. faza OMP: Littera picta d.o.o., kontaktna oseba: Irena Celar, Rožna dolina c. IV/32-34, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-21-00, faks 01/244-21-21,
elektronska pošta: info@tiskarna.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
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upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim ponudnikom znaša 290.610
SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne .
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-20/2002.
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: 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: 21. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-1/05
Ob-21259/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila:
Kategorija storitve 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00117.
II.5) Kratek opis: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji avtocest v
Republiki Sloveniji pri izgradnji viaduktov 6-6/1 Polance in 6-2/1 Boršt II ter pilotne stene P 0a na odseku hitre ceste
Razdrto–Vipava; Rebernice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 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: ZAG, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 24,952.196 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00117.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 1. 4.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Ob-21338/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktna oseba: Karmen Verbovšek
ali Vida Trunk, Dunajska cesta 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: skladiščenje UNP za
nedoločen čas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 86 mio SIT (za 48 mes.).
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno skladiščenja 70 točk,
– kapaciteto 30 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 02S/2005: ENOS
– Energtika, d.o.o. Jesenice, kontaktna oseba: Martin Pavlovčič, Cesta železarjev 8,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/584-18-02,
faks 04/584-18-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,88 EUR/m3/mes.
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: 02S/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 18.
5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: ponudnik storitve
– IB je bil izbran po postopku zbiranja ponudb.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve
Ob-21339/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
EPPS elektronsko pismo Pošte Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Tatjana Garbajs,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/446-77-54,
faks 01/476-77-24.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1-IA.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.31-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vzdrževanje opreme.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje OPS laserskih tiskalnikov OCE 350 in PS 235;
PSI laserski printer 2024, 4050 in 4060;
stroj za zgibanje Sofrapli 95; zgibalni
stroj GUK; stroj za kuvertiranje KERN
656 in 2500.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena 60%,
2, dodatni fond ur mesečnega vzdrževanja 10%,
3. kadrovske zmogljivosti 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: naročnik ni izbral
ponudnika, ker je prejel same nepravilne
ponudbe.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 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: Ur. l. RS, 47/05-13295/05 z dne 13.
5. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
EPPS elektronsko pismo
Pošte Slovenije d.o.o.
Št. 2911/02-430-113/2005
Ob-21369/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, kontaktna oseba: Tomaž Komatar, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-56-84, faks
++386/1/472-56-35, elektronska pošta:
tomaz.komatar@policija.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je vzdrževanje IBM strojne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 79,815.596,74 SIT za obdobje dveh
let.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 306/04: IBM Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Marko
Stritih, Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/479-67-27, faks
++386/1/479-68-11, elektronska pošta:
marko.stritih@si.ibm.com, internetni naslov:
www.ibm.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 79,815.596,74 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 7. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Generalna policijska uprava

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 38/954/2005
Ob-21036/05
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:
Darko Bordon, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-27-02,
elektronska
pošta:
Darko.Bordon@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 127/2005.
II.5) Kratek opis: nabava opreme za zaščito.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 127/2005: Siemens,
d.o.o., kontaktna oseba: Samo Šarec, Bratislavska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/47-46-116, faks ++386/1/47-46-106,
elektronska pošta: Samo.sarec@siemens.
com, internetni naslov: www.siemens.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,170.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 127/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 11,170.000 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.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da.
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: 22. 7. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-21037/05
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-05/2005-ident 96640.
II.5) Kratek opis: dobava blaga za izgradnjo in vzdrževanje elektro-energetskih vodov in naprav.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV)
1. sklop: 55,000.000 SIT,
2. sklop: 67,000.000 SIT,
3. sklop: 7,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/OP-05/2005-IDENT
96640:
1. sklop: transformatorji; 2. sklop: merilne
garniture, števci: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Mesarič, C. 24. junija
3, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/589-93-00, faks 01/589-94-09.
3. sklop: tarifni odklopniki: Tehmar
d.o.o., kontaktna oseba: Davorin Korpar,
Panonska 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-15-00, faks 02/450-15-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: 54,760.800 SIT,
2. sklop: 61,965.360 SIT,
3. sklop: 10,821.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 3.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
JN/OP-05/2005-ident 96640.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: 1. sklop: 54,760.800 SIT; 2. sklop:
61,965.360 SIT; 3. sklop: 10,821.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
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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-05/2005-IDENT 96640.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
23-24 z dne 11. 3. 2005, Ob-6654/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2005.
Elektro Gorenjska d.d.
Ob-21039/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: samonosilni kabelski
snop z nosilnim (nevtralnim) vodnikom
3X70+70 0,61/1 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 3/05: Katronik s.p., kontaktna oseba: Hojnik Karla, Orehova c. 47,
2312 Orehova vas, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,490.000 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 3/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 23,490.000 SIT. Valuta:
90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
33-34 z dne 1. 4. 2005, Ob-8741/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
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VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 19. 7. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-21042/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-127,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: postavitev sistema
za spremljanje izklopov in izpadov po
odjemnem mestu, obveščanje odjemalcev in avtomatska povezava s spletno
stranjo Elektro Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa: 3. in 5. točka
110. člena ZJN:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi
razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
(e) dodatno blago.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: ENS/016-B01/05:
Ensico d.o.o., kontaktna oseba: Franc
Gruden, Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,490.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. ENS
/016-B01/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
vrednost (brez DDV): 31,490.000 SIT. Valuta: 30 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo: Drugo (člen 35); 1. točka – tretji odstavek.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 19. 7. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
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Javni razpisi
Št. 41410-0095/2004-220

Ob-21136/05

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja zaključitev javnega razpisa za dodelitev kreditov
za spodbujanje malega gospodarstva, obrti, turizma in kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica in subvencioniranja obrestne mere,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
117, dne 29. 10. 2004, Ob-29117/04.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 5446-1/2005-5

Ob-21121/05

Na podlagi Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Ur. l. RS,
št. 61/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in
2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04),
Uredbe 1655/2000 o LIFE III ﬁnančnem
programu (Regulation EC 1655/2000 of
the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE),
Ofﬁcial Journal L 192 z dne 28/7/2000)
in Uredbe 1682/2004 o spremembi Uredbe št. 1655/2000/EC (Regulation EC
1682/2004 of the European Parliament
and of the Council amending Regulation
(EC) 1655/2000 concerning the ﬁnancial instrument for the Environment (LIFE),
Ofﬁcial Journal L 308 z dne 5/10/2004)
ter poziva za zbiranje vlog Evropske komisije (Ofﬁcial Journal C 149/20 z dne
21/6/2005) Ministrstvo za okolje in prostor
objavlja
javni razpis
za zbiranje in soﬁnanciranje projektov
s programskega področja »Ohranjanje
narave, LIFE III-Narava projekti«
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je zbiranje in soﬁnanciranje projektov s programskega področja »Ohranjanje narave, LIFE III-Narava projekti«
za leto 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor poziva
vse ﬁzične in pravne osebe, da kandidirajo
s projekti.
Vsebina projektov je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba o LIFE III ﬁnančnem programu (Regulation EC 1655/2000 of the
European Parliament and of the Council
of 17th July 2000) in Uredba 1682/2004
o spremembi Uredbe št. 1655/2000/EC
(Regulation EC 1682/2004 of the European Parliament and of the Council amending Regulation EC 1655/2000 concerning
the ﬁnancial instrument for the Environment (LIFE), Ofﬁcial Journal L 308 z dne
5/10/2004),
– Direktive o ohranjanju naravnih habitatov in prosto živeče ﬂore in favne
92/43/EEC z dne 21. 5. 1992, z vsemi
dopolnitvami (zadnje dopolnitve prilog
so objavljene v OJ L 236, 23/09/2003
P.0667-070),
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– Direktive o ohranjanju prosto živečih vrst ptic 79/409/EEC z 2. 4. 1979, z
vsemi dopolnitvami (zadnje dopolnitve prilog so objavljene v OJ L 236, 23/09/2003
P. 0667-070), še posebej, tistega dela, ki
se nanaša na evropsko omrežje Natura
2000.
Za kandidaturo so primerni naravovarstveni projekti, ki predvidevajo ukrepe za
udejanjanje ciljev obeh direktiv in prispevajo k ohranitvi, vzdrževanju ali ponovni
vzpostavitvi naravnih habitatov in/ali populacij vrst ter k njihovemu ugodnemu stanju
ohranjenosti.
2. Pogoji za udeležbo
1. Projekti morajo obravnavati:
– območja mednarodnega pomena za
habitate iz Priloge 1 ali za vrste iz Priloge
2 Direktive o habitatih 92/43/EEC, ki potrebujejo varstvene ukrepe,
– območja
mednarodnega
pomena za vrste ptic z Dodatka 1 Direktive
79/409/EEC, ki potrebujejo varstvene
ukrepe,
– vrste s Priloge 2 ali 4 Direktive o
habitatih 92/43/EEC, ki potrebujejo varstvene ukrepe,
– posebna varstvena območja po Uredbi o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000 območja) (Ur. l. RS, št. 49/04
in 110/04).
2. Prijavitelj in koordinator projektov
morata biti iz Slovenije, prijaviti pa je možno tudi projekte, v katere so kot partnerji
ali soﬁnancerji vključene tudi druge države
članice EU.
3. Finančna konstrukcija mora biti opredeljena v skladu z navodili.
Finančna soudeležba Evropske komisije je do 50% stroškov naravovarstvenih projektov. Delež ﬁnančne soudeležbe
EC lahko znaša tudi do 75% v primeru,
da projekt zadeva prednostne habitatne
tipe oziroma vrste z Direktive o habitatih
92/43/EEC ali prioritetne vrste ptic, določene na osnovi 16. člena direktive o pticah
79/409/EEC.
Sredstva soﬁnanciranja Ministrstva za
okolje in prostor se bodo dodeljevala kumulativno za vloge z najvišjim številom
točk do obsega razpisanih sredstev. Dodelitev sredstev soﬁnanciranja v okviru
državne pomoči za posamezen predlagan
projekt je možna do zneska zaprošenih
sredstev in največ do 40% skupne vrednosti projekta.
Za ugotovitev primernosti predlaganega projekta bodo za ocenjevanje, vrednotenje in določitev deleža soﬁnanciranja
uporabljena enaka merila, kot jih uporablja
Evropska komisija in so navedena v prijavnem obrazcu 2006: vsebinska popolnost
in ustreznost, stopnja doseganja ciljev iz
direktiv in učinki projekta, usposobljenost
predlagatelja in partnerjev, ﬁnančna učinkovitost in izvedljivost projekta, ter delež
lastne udeležbe.
Ministrstvo za okolje in prostor bo soﬁnanciralo le projekte, ki jih bo potrdila
Evropska komisija in zanje s projektnim
prijaviteljem sklenila tudi pogodbo.
Natančnejši opis predmeta naročila,
pogoji in merila za zbiranje projektov in

dodelitev soﬁnanciranja so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 9707-Mednarodni projekti
LIFE III-Narava so predvidena sredstva
za soﬁnanciranje. Predvideni znesek za
soﬁnanciranje je 100,000.000 SIT.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev: do 31. decembra 2009. Pogodbe
bodo sklepale za različna obdobja in bodo
terminsko skladne s pogodbami med EU
in prijavitelji.
5. Rok v katerem lahko predlagatelji
predložijo vloge in način predložitve vlog:
Projekte je treba oddati v 3 kopijah in
elektronski obliki na obrazcih »Life-Nature 2006 Application ﬁle« v angleškem
jeziku do 20. septembra 2005 do 10. ure
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z naslovom prosilca in napisom »Ne odpiraj – vloga LIFE III-Narava projekt«. Pripisan naj bo polni naslov
pošiljatelja in ime pooblaščene osebe za
udeležbo na razpisu.
Neustrezno predloženih in nepopolnih
vlog ministrstvo ne bo obravnavalo.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: javno odpiranje projektov bo
20. septembra 2004 ob 12. uri na Ministrstvu za okolje in prostor, Einspilerjeva
6, v sejni sobi, 5. nadstropje. Vloge se
bodo odpirale po vrstnem redu dospetja,
s sprotnim pregledom popolnosti posameznih vlog.
7. Predlagatelji bodo obveščeni o postopku najpozneje v 20 dneh od dneva
odpiranja.
8. Projektna dokumentacija:
Prijavni obrazec – »LIFE-Nature 2006
Applications«:
– »Explanatory notes: How to prepare
your application«,
– »Technical application forms (A, B,
C)«,
– »Financial application forms F«,
– »Model Grant Agreement (including
Common Provisions)«
je dosegljiva na spletnih straneh:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm.
Predlagatelji lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo tudi v vložišču Ministrstva
za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Kontaktna oseba za LIFE III-Narava na
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo je
mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 30-94-550,
ali e-mail: julijana.lebez-lozej@gov.si.
9. Datum objave razpisa: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 328-10-1/2005/6

Ob-21157/05

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, na podlagi drugega odstavka 17. člena v zvezi z
11. členom Uredbe o programih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006 (Uradni
list RS, št. 45/04 in 10/05; v nadaljevanju:
Uredba 2005–2006), objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za soﬁnanciranje pospeševanja
prodaje kmetijskih pridelkov oziroma
živil v Republiki Sloveniji za leto 2005
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje strokovnih programov na mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmih in organizacije specializiranih sejmov s področja
kmetijstva in živilske industrije v Republiki
Sloveniji ter soﬁnanciranje aktivnosti informiranja in promocije kmetijskih pridelkov
oziroma živil v Republiki Sloveniji.
Predmet podpore za pospeševanje
prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil
v Republiki Sloveniji za leto 2005 je določen v prvem odstavku 11. člena Uredbe
2005–2006. Višina sredstev je določena v
Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti
2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 45/05; v
nadaljevanju: Odlok) na proračunski postavki 1473, pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov, konto 4102, in se razdeli
sledeče:
1. Sredstva za namen soﬁnanciranja
strokovnih programov na mednarodnih
kmetijsko-živilskih sejmih in organizacije
specializiranih sejmov s področja kmetijstva in živilske industrije v Republiki
Sloveniji se razpišejo v višini 20,000.000
SIT.
2. Sredstva za namen soﬁnanciranja
aktivnosti informiranja in promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki
Sloveniji, in sicer aktivnosti informiranja
in promocije mleka in mlečnih izdelkov ter
aktivnosti informiranja in promocije mesa
in mesnih izdelkov, se razpišejo v višini
50,000.000 SIT. Od tega je 25,000.000
SIT namenjenih za aktivnosti informiranja
in promocije mleka in mlečnih izdelkov ter
25,000.000 SIT za aktivnosti informiranja
in promocije mesa in mesnih izdelkov.
II. Upravičenci: upravičenci do sredstev
so pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji, nevladne, neproﬁtne organizacije, registrirane v skladu s predpisom,
ki ureja društva, gospodarska interesna
združenja, ki združujejo živilsko industrijo
v Republiki Sloveniji, registrirana v skladu
s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.
III. Predmet podpore
Predmet podpore je:
1. soﬁnanciranje strokovnih programov
na mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmih
in organizacije specializiranih sejmov s
področja kmetijstva in živilske industrije v
Republiki Sloveniji ter
2. soﬁnanciranje aktivnosti informiranja
in promocije kmetijskih pridelkov oziroma
živil v Republiki Sloveniji, in sicer aktivnosti informiranja in promocije mleka in
mlečnih izdelkov ter aktivnosti informiranja
in promocije mesa in mesnih izdelkov.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji
1. Upravičenec mora vložiti vlogo na
razpisnih obrazcih, ki so sestavni del raz-
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pisne dokumentacije z vsemi potrebnimi
prilogami in dokazili, ki so v njej navedene.
2. Priloženo mora biti potrdilo o registraciji in aktivnem delovanju upravičenca.
3. Priloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev s strani
vlagatelja.
Posebni pogoji
I. Za namen soﬁnanciranja strokovnih
programov na mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmih in organizacije specializiranih sejmov s področja kmetijstva in živilske industrije v Republiki Sloveniji morajo
biti te dejavnosti naravnane tako, da se
zagotovi:
1. program strokovnih prireditev, organiziranih v sklopu mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmov in specializiranih
sejmov s področja kmetijstva in živilske
industrije v Sloveniji.
II. Za namen soﬁnanciranja aktivnosti
informiranja in promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji,
in sicer aktivnosti informiranja in promocije
mleka in mlečnih izdelkov ter aktivnosti
informiranja in promocije mesa in mesnih
izdelkov, morajo biti te dejavnosti naravnane tako, da se zagotovi:
1. promoviranje izdelkov s priznanimi
označbami kakovosti s slovenskim poreklom doma med čim več ciljnimi javnostmi.
Hkrati morajo informirati potrošnika o različnih kategorijah posameznih izdelkov in
spremembah, ki jih prinaša harmonizacija
zakonodaje na področju posamezne panoge živilske industrije;
2. večja prepoznavnost omenjenih izdelkov ter sama uveljavitev izdelkov doma
in na notranjem trgu EU;
3. informiranje, promoviranje in obveščanje o zdravem načinu prehranjevanja
in o sistemih in predpisih, ki zagotavljajo
varno in kakovostno hrano;
4. izbor izvajalca za izvedbo aktivnosti
informiranja in promocije, ki ima ustrezne
reference pri podobnih projektih in ki je bil
pri izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev
najugodnejši;
5. da promocijski in informativni material, izdelan v sklopu teh aktivnosti, ni
predmet prodaje;
6. da so iz izbranega programa razvidne posamezne aktivnosti v okviru programa, speciﬁkacije skupnih stroškov promocije in informiranja ter okviren terminski
plan izvedbe posameznih komunikacijskih
akcij.
V. Omejitve
Splošne omejitve
1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za isti projekt samo iz naslova enega ukrepa po Uredbi 2005–2006.
2. Sredstva iz naslova tega ukrepa se
ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev
sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
3. Upravičenec mora zagotoviti delež
lastnih sredstev v višini najmanj 50% opra-
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vičljivih stroškov izvedenega programa.
Podpore se dodeljujejo do porabe za ta
namen razpoložljivih sredstev.
4. Pri izračunu deležev in zneskov
odobrenih sredstev se upoštevajo priznani stroški izvedenega programa. Seznam
opravičljivih stroškov je Priloga I tega razpisa.
5. Če upravičenec uveljavlja sredstva
iz tega programa na podlagi neresničnih
podatkov, ki jih navaja v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije oziroma
jih uporabi v nasprotju z odločbo o dodelitvi sredstev, ki jo izda direktor Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, in pogodbo o pravicah
in obveznostih pri uporabi dodeljenih sredstev, ki jo skleneta upravičenec in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, jih mora vrniti. Sredstva
vrne v roku 8 dni od dneva zahtevka za
vračilo v enkratnem znesku, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila sredstev do
dneva vračila sredstev.
6. Upravičenec iz prejšnjega odstavka
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh
let v skladu z določili Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00, 52/02, 58/02 in
45/04).
Posebne omejitve
Sredstva se ne dodelijo za:
1. programe tistih upravičencev, zoper
katere je začet postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek;
2. programe tistih upravičencev, ki nimajo naslova oziroma sedeža v Republiki
Sloveniji.
VI. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Splošni ﬁnančni pogoji
1. Višina dodeljenih sredstev znaša
največ do 50% opravičljivih stroškov. Podpore se dodeljujejo do porabe za ta namen
razpoložljivih sredstev.
2. Skupna višina dovoljene državne pomoči iz vseh javnih virov za pospeševanje
prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil
znaša do 50% opravičljivih stroškov.
3. Sredstva se izplačajo na podlagi
enega oziroma največ dveh zahtevkov.
Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z dokazili o njihovem plačilu
in poročilo o opravljenem delu, ki je podpisano s strani upravičenca.
Stroški, ki so izključeni iz soﬁnaciranja
1. bančni stroški, stroški garancij in podobni stroški;
2. stroški konverzij in tečajne razlike;
3. plačilo v naravi;
4. plačilo davkov.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
A) Soﬁnanciranje strokovnih programov na mednarodnih kmetijsko-živilskih
sejmih in organizacije specializiranih sejmov s področja kmetijstva in živilske industrije v Republiki Sloveniji:
1. Vsebina vloge je skladna z zahtevami javnega razpisa DA
NE
2. Ocena vloge po sestavinah

Stran

5782 /

Št.

71-72 / 29. 7. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

MERILO

max.št. točk

1. Obseg strokovnega programa v času trajanja priglašenih sejmov (število strokovnih prireditev v času trajanja sejma)

20

2. Argumentirana in dejansko obračunana ﬁnančna sredstva, namenjena za organizacijo strokovnih programov s strani
organizatorja

20

3. Pomembnost sejemske prireditve v nacionalnem in mednarodnem okviru (število držav, iz katerih so razstavljavci,
število razstavljavcev, domačih in tujih)

90

4. Ocenjen obisk sejemske prireditve (podatki, podani s strani organizatorja)

30

5. Ocenjen obisk strokovnega programa (podatki, podani s strani organizatorja)

20

SKUPAJ MOŽNIH TOČK

180

OCENE
Ocena projekta: max. število točk 180
1. Obseg strokovnega programa v času trajanja
priglašenih sejmov (število strokovnih prireditev
v času trajanja sejma)
(do 20 točk)
– nad 15 strokovnih prireditev
(20 točk)
– od 5 do 15 strokovnih prireditev
(10 točk)
– do 5 strokovnih prireditev
(5 točk)
– podatki niso razvidni
(0 točk)
2. Argumentirana in dejansko obračunana ﬁnančna
sredstva, namenjena za organizacijo strokovnih
programov s strani organizatorja
(do 20 točk)
– nad 10 mio SIT
(20 točk)
– od 5 do 10 mio SIT
(10 točk)
– nad 2 do 5 mio SIT
(5 točk)
– do 2 mio SIT
(2 točki)
– podatki niso razvidni
(0 točk)
3. Pomembnost sejemske prireditve v nacionalnem
in mednarodnem okviru (število držav, iz katerih
so razstavljavci, število razstavljavcev,
domačih in tujih)
(skupaj do 90 točk)
3a) število držav, iz katerih so razstavljavci
(do 30 točk):
– nad 10 držav
(30 točk)
– od 6 do 10 držav
(15 točk)
– od 3 do 5 držav
(10 točk)
– do 2 državi
(5 točk)
ni mednarodne udeležbe
(0 točk)

– 3b) število domačih razstavljavcev
– število domačih razstavljavcev nad 1000
– število domačih razstavljavcev od 501 do 1000
– število domačih razstavljavcev do 500
– podatki niso razvidni
3c) število tujih razstavljavcev
– število tujih razstavljavcev nad 250
– število tujih razstavljavcev od 100 do 250
– število tujih razstavljavcev manj kot 100
– podatki niso razvidni
4. Ocenjen obisk sejemske prireditve (podatki,
podani s strani organizatorja)
– nad 100.000 obiskovalcev
– od 50.000 do 100.000 obiskovalcev
– od 20.000 do 50.000 obiskovalcev
– do 20.000 obiskovalcev
– podatki niso razvidni
5. Ocenjen obisk strokovnega programa (podatki,
podani s strani organizatorja)
– nad 1000 obiskovalcev
– od 500 do 1000 obiskovalcev
– do 500 obiskovalcev
podatki niso razvidni

(do 30 točk):
(30 točk)
(15 točk)
(5 točk)
(0 točk)
(do 30 točk):
(30 točk)
(15 točk)
(5 točk)
(0 točk)
(do 30 točk)
(30 točk)
(15 točk)
(10 točk)
(5 točk)
(0 točk)
(do 20 točk)
(20 točk)
(10 točk)
(5 točk)
(0 točk)

Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim številom
točk, pri čemer je najnižja meja za dodelitev sredstev 50% max. števila točk. V kolikor bi pri ocenjevanju dve ali več vlog dosegle
enako število točk, bodo imele prednost pri izbiri tiste vloge, ki bodo zbrale večje število točk po naslednjem vrstnem redu meril za
izbor vlog:
a) Pomembnost sejemske prireditve v nacionalnem in mednarodnem okviru (število držav, iz katerih so razstavljavci, število razstavljavcev, domačih in tujih),
b) Obseg strokovnega programa v času trajanja priglašenih sejmov (število strokovnih prireditev v času trajanja sejma),
c) Ocenjen obisk sejemske prireditve (podatki, podani s strani organizatorja),
d) Ocenjen obisk strokovnega programa (podatki, podani s strani organizatorja),
e) Argumentirana in dejansko obračunana ﬁnančna sredstva, namenjena za organizacijo strokovnih programov s strani organizatorja.
B) Soﬁnanciranje aktivnosti informiranja in promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji, in sicer aktivnosti informiranja in promocije mleka in mlečnih izdelkov ter aktivnosti informiranja in promocije mesa in mesnih izdelkov:
1. Vsebina vloge je skladna z zahtevami javnega razpisa DA NE
2. Ocena vloge po sestavinah
MERILO

max.št. točk

1. Povezan nastop gospodarskih subjektov s področja pridelave in predelave ter skupna vlaganja.

30

2. Sporočila promocijskih aktivnosti morajo biti pozitivno naravnana in naj obveščajo, da ima proizvod posebne lastnosti,
ki so pogoj za pridobitev uradnih zaščitnih znakov.

3

3. Celostno informiranje potrošnikov o različnih kategorijah posameznih izdelkov, spremembah, ki jih prinaša harmonizacija zakonodaje, ter o sistemih in predpisih, ki zagotavljajo varno in kakovostno hrano

41

4. Obveščanje o zdravem načinu prehranjevanja oziroma navedba priporočil zdravstvene stroke pri izbiri izdelkov, ki
imajo ugodnejši učinek na zdravje in življenje ljudi.

3

SKUPAJ MOŽNIH TOČK
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OCENE
Ocena projekta: max. število točk 77
1. Povezan nastop gospodarskih subjektov
s področja pridelave in predelave ter skupna
vlaganja
(do 30 točk)
– število povezanih gospodarskih subjektov
je nad 10
(30 točk)
– število povezanih gospodarskih subjektov
je 5 do 10
(10 točk)
– število povezanih gospodarskih subjektov do 5
(5 točk)
– podatki niso razvidni
(0 točk)
2. Sporočila promocijskih aktivnosti morajo biti
pozitivno naravnana in naj obveščajo,
da ima proizvod posebne lastnosti,
ki so pogoj za pridobitev uradnih zaščitnih
znakov (do 3 točke) (točke se seštevajo)
– geografsko poreklo
(0,5 točke)
– geografska označba
(0,5 točke)
– tradicionalni ugled
(0,5 točke)
– ekološki proizvod
(0,5 točke)
– integriran proizvod
(0,5 točke)
– višja kakovost
(0,5 točke)
– podatki niso razvidni
(0 točk)
3. Celostno informiranje potrošnikov o različnih kategorijah
posameznih izdelkov, spremembah, ki jih prinaša harmonizacija
zakonodaje, ter o sistemih in predpisih, ki zagotavljajo varno in
kakovostno hrano; (skupaj do 41 točk) (točke se seštevajo)
3.a. Načrtovane aktivnosti promocije in informiranja
(skupaj do 30 točk), in sicer:
– video reklamni spot
(8 točk)
– radijski reklamni spot
(5 točk)
– medijske aktivnosti (tiskovne konference,
PR prispevki, intervjuji, oddaje na TV,
radiu, tiskanih medijih)
(6 točk)
– predavanja, okrogle mize s strokovnjaki
(2 točki)
– družabne in družbeno-informativne dejavnosti
(2 točki)
– internet strani
(2 točki)
– plakati (jumbo, city light in A1)
(3 točke)
– brošure, posebne izdaje časopisov in prilog
(2 točki)
– podatki niso razvidni (0 točk).

Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim
številom točk, pri čemer je najnižja meja
za dodelitev sredstev 50% max. števila
točk. V kolikor bi pri ocenjevanju dve ali
več vlog dosegle enako število točk, bodo
imele prednost pri izbiri tiste vloge, ki bodo
zbrale večje število točk po naslednjem
vrstnem redu meril za izbor vlog:
a) Povezan nastop gospodarskih subjektov s področja pridelave in predelave
ter skupna vlaganja,
b) Načrtovane aktivnosti promocije in
informiranja,
c) Aktivnosti informiranja in promocije
pokrivajo čim večji spekter ciljnih javnosti,
d) Obveščanje o sistemih, ki zagotavljajo varno in kakovostno hrano,
e) Sporočila promocijskih aktivnosti
morajo biti pozitivno naravnana in naj obveščajo, da ima proizvod posebne lastnosti, ki so pogoj za pridobitev uradnih
zaščitnih znakov,
f) Obveščanje o zdravem načinu prehranjevanja oziroma navedba priporočil
zdravstvene stroke pri izbiri izdelkov, ki
imajo ugodnejši učinek na zdravje in življenje ljudi.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi

3.b. Aktivnosti informiranja in promocije pokrivajo
čim večji spekter ciljnih javnosti
(do 6 točk)
– opredeljenih je več kot 6 ciljnih javnosti
(6 točk)
– opredeljenih je nad 3 do 6 ciljnih javnosti
(4 točke)
– opredeljene so do 3 ciljne javnosti
(2 točki)
– podatki niso razvidni
(0 točk)
3.c. Obveščanje o sistemih, ki zagotavljajo varno
in kakovostno hrano
(5 točk)
– promocijska kampanja obvešča potrošnike o
sistemih, ki zagotavljajo varno in
kakovostno hrano
(5 točk)
– promocijska kampanja ne obvešča
potrošnikov o sistemih, ki zagotavljajo
varno in kakovostno hrano
(0 točk)
4. Obveščanje o zdravem načinu prehranjevanja
oziroma navedba priporočil zdravstvene stroke
pri izbiri izdelkov, ki imajo ugodnejši učinek
na zdravje in življenje ljudi
(3 točke)
– način obveščanja in navedbe priporočil
je razviden
(3 točke)
– način obveščanja in navedbe priporočil
ni razviden
(0 točk)

med 14. in 16. uro na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160, in na internetni strani
http:/www.arsktrp.gov.si/.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni ARSKTRP, vsak delavnik med 9. in 15.
uro na telefonski številki (01) 478-92-10.
IX. Roki in način prijave
Vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, in sicer:
– v roku 45 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (velja poštni žig)
za točko 1 poglavja III,
– v roku 30 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (velja poštni žig)
za točko 2 poglavja III.
Pisne vloge (obrazec s prilogami) morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
A) Za namen soﬁnanciranja strokovnih
programov na mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmih in organizacije specializiranih sejmov s področja kmetijstva in živilske
industrije v Republiki Sloveniji: »Ne odpiraj
– Vloga za javni razpis za soﬁnanciranje
pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov
oziroma živil v Republiki Sloveniji za leto
2005 – kmetijsko-živilski sejmi«.

B) Za namen soﬁnanciranja aktivnosti
informiranja in promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji,
in sicer aktivnosti informiranja in promocije
mleka in mlečnih izdelkov ter aktivnosti informiranja in promocije mesa in mesnih izdelkov: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis
za soﬁnanciranje pospeševanja prodaje
kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji za leto 2005 – aktivnosti
informiranja in promocije«
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
najkasneje v petih dneh od poteka roka za
predložitev vloge, ob 9. uri na ARSKTRP.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo
pregledala in strokovno ocenila komisija,
ki jo za ta namen imenuje direktor ARSKTRP v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Prepozno prispele vloge se zavrže,
neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozove, da jih
dopolnijo. Rok za dopolnitev je pet dni od
vročitve poziva za dopolnitev. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku
ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se s
sklepom zavrže.
Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah direktor ARSKTRP v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka z odločbo. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu

Stran

5784 /

Št.

71-72 / 29. 7. 2005

pogodbe. Če upravičenci v roku osmih dni
od prejema odločbe ne vrnejo podpisane
pogodbe se šteje, da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper odločbo je možna pritožba v roku
15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se zavrže.
Pritožbe se pošljejo priporočeno po pošti
na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, 1000
Ljubljana.
ARSKTRP bo spremljala namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Za namensko porabo sredstev se šteje, da so
sredstva porabljena za tiste aktivnosti pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov
oziroma živil v Republiki Sloveniji ter v
obsegu, kot so bile navedene v vlogi za
pridobitev sredstev upravičenca.
Priloga I: Upravičljivi stroški
Na ukrepu pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji za leto 2005 so upravičljivi
stroški:
1. za namen iz prve alinee prvega odstavka 11. člena Uredbe 2005-2006 tisti
stroški, ki nastanejo pri organizaciji in izvedbi sejmov, strokovnih posvetov, predavanj, okroglih miz, strokovnih razstav,
predstavitev ali tekmovanj, pri čemer se
kot upravičljiv strošek upošteva ureditev ali
najem prostorov za sejemsko dejavnost in
za predavanja, tekmovanja, strokovne razstave, stroški predavateljev, stroški, ki so
vezani na razstavne eksponate (transport,
ureditev pogojev za postavitev razstavnih
eksponatov) in izdelava strokovnih materialov (tiskani, video materiali, panoji);
2. za namen iz tretje alinee prvega odstavka 11. člena Uredbe 2005–2006 tisti
stroški, ki nastanejo pri izdelavi oziroma
pripravi različnih aktivnosti informiranja in
promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji, in sicer aktivnosti
informiranja in promocije mleka in mlečnih izdelkov ter aktivnosti informiranja in
promocije mesa in mesnih izdelkov, ter
z distribucijo in predvajanjem naslednjih
sklopov informiranja in oglaševanja:
a) priprava oglaševalskih akcij;
b) izdelava celostne podobe, vključno
s promocijskim materialom;
c) spletne strani;
d) medijske aktivnosti;
e) družabne in družbeno-informativne
dejavnosti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 604-04-26/2005
Ob-21181/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 in 110/02), Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 2004/2005 (Ur. l.
RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), Sklepa Vlade
RS št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003
o potrditvi Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006, potrditve Enotnega
programskega dokumenta RS 2004-2006
s strani Evropske Komisije v pismu komisarja Michela Barniera z dne 18. 12.
2003, potrditve Programskega dopolnila
k Enotnem programskem dokumentu RS
2004-2006 na sestanku Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega programskega
dokumenta RS 2004-2006 z dne 10. 12.
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2003, Uredbe sveta (ES) št. 1260/1999
z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredbe (ES)
št. 1784/1999 Evropskega parlamenta in
sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem
socialnem skladu, Uredbe komisije (ES)
št. 438/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov
upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene
v okviru Strukturnih skladov, Uredbe komisije (ES) št. 448/2001 z dne 2. marca
2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe sveta (ES) št. 1260/1999
glede postopkov izvajanja ﬁnančnih popravkov pri pomoči iz Strukturnih skladov, Uredbe komisije (ES) št. 448/2004 z
dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo
(ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih
pravil za izvedbo Uredbe sveta (ES) št.
1260/1999 glede upravičenosti izdatkov
operacij, ki jih soﬁnancirajo strukturni skladi Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje izobraževalnih
programov za zmanjševanje
izobrazbenega primanjkljaja
Končni upravičenec je Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport (v
nadaljevanju Ministrstvo). Razpisane aktivnosti bodo soﬁnancirane iz sredstev
Evropskega socialnega sklada in se nanašajo na ukrep Enotnega programskega
dokumenta 2.3 Vseživljenjsko učenje, Aktivnost 2.3.5 zmanjševanje izobrazbenega
primanjkljaja pri odraslih in izobraževanje
ter usposabljanje osipnikov.
I. Namen javnega razpisa
Namen je zmanjševanje izobrazbenega
primanjkljaja odraslih z izobraževanjem in
usposabljanjem, predvsem tistih z osnovnimi in nižjimi poklicnimi kvaliﬁkacijami,
nizko funkcionalno in računalniško pismenostjo (starih od 25 do 64 let), povečanje
udeležbe oseb z nezaključenim šolanjem
in tistih, ki so zgodaj zapustili izobraževanje ter individualizirane, IKT podprte,
formalne in neformalne dejavnosti izobraževanja in usposabljanja.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je soﬁnanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle, ki so nizko funkcionalno oziroma računalniško pismeni in
širjenje sistema zagotavljanja kakovosti
s posebnim poudarkom na samoocenjevanju.
Načrtovane aktivnosti na osnovi tega
razpisa so:
1. Izobraževanje po programu Most do
izobrazbe (v nadaljevanju UŽU MI).
Za izobraževalni program bo okvirno
odobrenih: 30 izvedb v letu 2006, 20 izvedb v letu 2007.
2. Izobraževanje po programu Beremo in pišemo skupaj (v nadaljevanju UŽU
BIPS).
Za izobraževalni program bo okvirno
odobrenih: 30 izvedb v letu 2006, 20 izvedb v letu 2007.
3. Izobraževanje po programu Pismenost na podeželju
Za izobraževalni program bo okvirno
odobrenih: po 10 izvedb v letih 2006 in
2007.
4. Izobraževanje po programu Pismenost na delovnem mestu

Za izobraževalni program bo okvirno
odobrenih: 7 izvedb v letu 2006, 21 izvedb
v letu 2007.
5. Izobraževanje po programu Pismenost za odrasle s posebnimi potrebami
Za izobraževalni program bo okvirno odobrenih: po 10 izvedb v letih 2006 in 2007.
6. Računalniško opismenjevanje za
odrasle (krajše program IKT).
V letu 2005 bo odobrenih okvirno 357
skupin.
Soﬁnanciranje računalniškega opismenjevanja je namenjeno zaposlenim odraslim, predvsem tistim z osnovnimi in nižjimi poklicnimi kvaliﬁkacijami, v starostni
skupini od 25 do 64 let.
7. Izvajanje javno-veljavnega izobraževalnega programa Računalniška pismenost za odrasle (krajše javno-veljavni
program IKT).
V letu 2006 bo odobrenih okvirno 180
skupin ob predpostavki, da trajajo 60 ur.
Soﬁnanciranje računalniškega opismenjevanja je namenjeno zaposlenim odraslim, predvsem tistim z osnovnimi in nižjimi poklicnimi kvaliﬁkacijami, v starostni
skupini od 25 do 64 let.
8. Aktivnosti za uporabo modela samoevalvacije ponudimo odraslim kakovostno
izobraževanje (v nadaljevanju POKI)
8.a Obstoječi uporabniki modela POKI
V letu 2006 bo z delom v projektu nadaljevalo največ 15 prijaviteljev, ki so s projektom pričeli v letu 2005, če bodo dokazali, da
so opravili vse faze samoevalvacije, kakor
so opredeljene v modelu za prvo leto.
8.b Novi uporabniki modela POKI
V letu 2006 bo z delom v projektu na
novo začelo največ 15 prijaviteljev, ki bodo
s projektom nadaljevali v letu 2007, če
bodo dokazali, da so opravili vse faze samoevalvacije, kakor so opredeljene v modelu za prvo leto.
Izbranih bo sedem srednjih šol, pet
ljudskih univerz in tri zasebne izobraževalne organizacije. V primeru premajhnega
števila prijav določene vrste izobraževalnih organizacij (ali njihovega neizpolnjevanja pogojev) bo izbrano večje število
drugih izobraževalnih organizacij.
8.c Svetovalci za kakovost
V letu 2006 bo pričelo z delom največ
20 svetovalcev za kakovost v izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo javno veljavne programe splošnega in/ali srednješolskega izobraževanja odraslih.
Izbrani prijavitelj ima pravico do pridobitve sredstev za največ enega svetovalca
za kakovost v izobraževalni organizaciji.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu
Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni z javnim razpisom.
Na razpis za soﬁnanciranje se lahko
prijavijo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji za izobraževalno dejavnost, drugo izobraževanje. Prijavitelji
morajo priložiti fotokopijo izpisa iz sodnega registra, ki ni starejši od šestih mesecev. Prijavitelji, za katere vpis v sodni
register ni predviden, priložijo temeljni akt,
ki dokazuje dejavnost izobraževanja.
Prijavitelji pod točkama 1 in 2 predmeta
javnega razpisa morajo priložiti:
1. Dokazilo o vpisu v razvid izvajalcev
javno veljavnih izobraževalnih programov
pri Ministrstvu za šolstvo in šport ali
2. Izjavo, da bodo zagotovili strokovne
delavce, ki izpolnjujejo pogoje, določene v
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Pravilniku o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most
do izobrazbe in Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj
(Ur. l. RS, št. 27/2003), ki se bodo usposabljali po programu za učitelje UŽU MI
in/ali UŽU BIPS.
Izbrani prijavitelji bodo začeli z izvajanjem po vpisu v razvid izvajalcev javno
veljavnih programov pri ministrstvu.
Prijavitelji pod točkami 3,4 in 5 predmeta javnega razpisa morajo priložiti:
Izjavo, da bodo zagotovili strokovne delavce, kot bo določeno v Pravilnikih o smeri
izobrazbe učiteljev v izobraževalnih programih: pismenost na podeželju, pismenost na
delovnem mestu in pismenost za odrasle s
posebnimi potrebami.
Izbrani prijavitelji bodo začeli z izvajanjem po vpisu v razvid izvajalcev javno
veljavnih programov pri ministrstvu.
Predlogi izobraževalnih programov pod
točkami 3,4 in 5 predmeta javnega razpisa,
ki bodo predloženi strokovnemu svetu RS
za izobraževanje odraslih v obravnavo, so
objavljeni na spletni strani Andragoškega
centra Republike Slovenije www.acs.si.
Prijavitelji pod točko 6 predmeta javnega razpisa morajo priložiti:
1. Izobraževalni program, ki ga nameravajo izvajati. V njem morajo biti navedeni:
– ime programa,
– ciljna skupina,
– cilji,
– tematski sklopi in podrobnejša vsebina,
– obseg izobraževanja v urah (teoretični
in praktični del),
– podatki o izvajalcih (ime in priimek,
stopnja in vrsta izobrazbe, reference),
– načini izvedbe,
– kraj izvedbe.
2. Izjavo, da bodo izvedli najmanj 4 izvedbe letno.
Pogoj za soﬁnanciranje programov računalniškega opismenjevanja za odrasle
je, da trajajo 30 ur.
Prijavitelji pod točko 7 predmeta javnega razpisa morajo priložiti: izjavo, da bodo
zagotovili strokovne delavce, ki izpolnjujejo
pogoje, določene s Pravilnikom o smeri
izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu Računalniška pismenost za odrasle
(Ur. l. RS, št. 54/2005) in, da bodo izvedli
najmanj 4 izvedbe letno.
Pogoj za soﬁnanciranje javno-veljavnega programa Računalniška pismenost za
odrasle je, da traja 60 ur, v primerih, ki jih
določa program, pa najmanj 30 ur.
Izbrani prijavitelji bodo soﬁnancirani po
vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih
programov vzgoje in izobraževanja pri ministrstvu.
Javno-veljavni izobraževalni program je
objavljen v programoteki na spletni strani
Andragoškega centra Republike Slovenije
www.acs.si.
Prijavitelji pod točko 8.a predmeta javnega razpisa morajo obvezno posredovati
naslednje podatke:
1. Poročilo o izvajanju modela v prvem
letu, ki vsebuje naslednje elemente:
– seznam članov skupine za kakovost;
– naslov in besedilo spletne strani, na
kateri imajo predstavljene razloge za vključitev v projekt POKI;
– besedilo vizije, poslanstva in vrednot
izobraževalne organizacije;

Št.

– opis opravljenih faz samoevalvacije
v prvem letu.
Prijavitelji pod točko 8.b predmeta razpisa morajo priložiti:
1. Predstavitev izobraževalne organizacije, ki vsebuje naslednje elemente:
– podatke o številu vpisanih odraslih
udeležencev izobraževanja v javno veljavne izobraževalne programe splošnega
in srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih. v šol. letih
2002/2003, 2003/2004 in 2004/2005,
– kratek opis aktivnosti in načine spremljanja kakovosti dela v izobraževanju odraslih, ki se že izvajajo.
2. Izjavo, da bodo oblikovali skupino za
kakovost, ki bo v izobraževalni organizaciji vpeljevala projekt in da bodo zagotovili
udeležbo ravnatelja oziroma direktorja ter
še enega člana skupine za kakovost na temeljnem usposabljanju za implementacijo
projekta v izobraževalno organizacijo.
Prijavitelji pod točko 8.c predmeta razpisa morajo priložiti:
1. Izjavo o sodelovanju v projektu POKI.
Kolikor prijavitelj v tem projektu ni sodeloval, naj priloži opis svojih dosedanjih izkušenj in dosežkov pri presojanju kakovosti
izobraževanja odraslih v svoji izobraževalni
organizaciji.
2. Predstavitev izobraževalne organizacije, ki vsebuje naslednje elemente:
– podatke o številu vpisanih odraslih
udeležencev izobraževanja v javno veljavne izobraževalne programe splošnega
in srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih. v šol. letih
2002/2003, 2003/2004 in 2004/2005,
– podatke o osebi, ki bo v izobraževalni
organizaciji opravljala vlogo svetovalca za
kakovost: stopnja in vrsta izobrazbe, delovno mesto, delovne izkušnje v izobraževanju odraslih v letih,
– dokazilo, da je oseba, ki bo v izobraževalni organizaciji opravljala vlogo svetovalca za kakovost, sodelovala v nacionalnem razvojnem projektu POKI. V primeru,
da oseba v tem projektu ni sodelovala,
prijavitelj predloži dokazila, da se je oseba
udeležila izobraževanja za presojanje in
razvijanje kakovosti najmanj v obsegu 70
pedagoških ur.
2. Izjavo, da bodo zagotovili pogoje, da
bo svetovalec za kakovost v izobraževalni
organizaciji od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
4 dni mesečno (ali 32 ur) opravljal izključno
dela, povezana s presojanjem in razvijanjem kakovosti v izobraževanju odraslih.
Prijava na ta razpis mora biti poslana
na predpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije.
Ministrstvo ne bo upoštevalo morebitnih
prijav javnih zavodov, ki opravljajo razvojno
in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju, združenj organizacij za izobraževanje
odraslih in drugih javnih zavodov za izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne
programe in infrastrukturne dejavnosti, ki
jih (so)ﬁnancira na podlagi letnih načrtov
in neposrednih pogodb, prijav, povezanih
z izobraževanjem brezposelnih oseb in prijav, povezanih z izpopolnjevanjem in usposabljanjem strokovnih delavcev, ki delajo v
vzgoji in izobraževanju.
IV. Merila za izbor končnih prejemnikov,
ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke
Ob enakem izpolnjevanju pogojev se
bo pri izbiri novih izvajalcev upoštevalo še
naslednja merila:
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1. Izobraževanje po programu UŽU
MI:
Merila
1. Prijavitelj je že usposabljal strokovne
delavce za izvajanje programa.
2. Izvedba na območjih z večjo gostoto
prebivalstva.
3. Delovanje v regiji z višjim deležem
prebivalstva z manj kot srednjo šolo
kot je slovensko povprečje po podatkih
popisa prebivalstva 2001.
2. Izobraževanje po programu UŽU
BIPS:
Merila
1.

Prijavitelj je že usposabljal strokovne
delavce za izvajanje programa.

2.

Izvedba na območjih z večjo gostoto
prebivalstva.

3.

Delovanje v regiji z višjim deležem
prebivalstva z manj kot srednjo šolo
kot je slovensko povprečje po podatkih popisa prebivalstva 2001.

3. Izobraževanje po programu Pismenost na podeželju:
Merila
1. Izvedba v regijah z večjo gostoto
kmečkega prebivalstva od republiškega povprečja po podatkih popisa
prebivalstva.
2. Izkušnjah pri izvajanju izobraževalnih
programov za prebivalce podeželja.
3. Dokumentirano izkazan interes lokalnega okolja o vključitvi v izobraževalni
program.
4. Delovanje v regiji z višjim deležem
prebivalstva z manj kot srednjo šolo
kot je slovensko povprečje po podatkih popisa prebivalstva 2001.
4. Izobraževanje po programu Pismenost na delovnem mestu:
Merila
1. Izvedba na območjih, kjer prevladujejo
delovno intenzivne panoge z nizko dodano vrednostjo.
2. Dokumentirano izkazan interes podjetja/podjetij o vključitvi zaposlenih v
izobraževalni program
3. Delovanje v regiji z višjim deležem
prebivalstva z manj kot srednjo šolo
kot je slovensko povprečje po podatkih popisa prebivalstva 2001.
5. Izobraževanje po programu Pismenost za odrasle s posebnimi potrebami:
Merila
1.

Izkušnje pri izvajanju izobraževanja za
odrasle s posebnimi potrebami.

2.

Dokumentirano izkazan interes lokalnega okolja o sodelovanju pri vključevanju v program.

6. Računalniško
odrasle:

opismenjevanje

za

Stran

1.
2.
3.

4.
5.
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Merila
Izkušnje pri izvajanju računalniškega
opismenjevanja za odrasle
Kvaliteten izobraževalni program z
več vsebinami
Delovanje v regiji z višjim deležem
prebivalstva z manj kot srednjo šolo
kot je slovensko povprečje po podatkih popisa prebivalstva.
Dokumentirano izkazan interes podjetja/podjetij o vključitvi zaposlenih v
izobraževalni program.
Izvajanje programa na podeželju.

7. Izvajanje javno-veljavnega izobraževalnega programa Računalniška pismenost
za odrasle:
1.
2.

3.

Merila
Izkušnje pri izvajanju računalniškega
opismenjevanja za odrasle
Delovanje v regiji z višjim deležem
prebivalstva z manj kot srednjo šolo
kot je slovensko povprečje po podatkih popisa prebivalstva.
Dokumentirano izkazan interes podjetja/podjetij o vključitvi zaposlenih v
izobraževalni program.

8. Aktivnosti za uporabo modela samoevalvacije Ponudimo odraslim kakovostno
izobraževanje (v nadaljevanju POKI)
8.a Obstoječi uporabniki modela POKI
Merila
1. Opravljene vse faze samoevalvacije,
kakor so opredeljene v modelu POKI
za prvo leto.
8.b Novi uporabniki modela POKI
1.

2.
3.
4.

Merila
Število vpisanih odraslih letno v javnoveljavne programe splošnega in srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih v šol. letih
2002/2003, 2003/2004 in 2004/2005.
– Manj kot 300 vpisanih odraslih v zadnjih treh letih skupaj
– Več kot 300 vpisanih odraslih v zadnjih treh letih skupaj
Vključenost v program 10000+
Edini izvajalec katerega od javnoveljavnih programov v Sloveniji
Delovanje v občini z višjim deležem
prebivalstva z manj kot srednjo šolo
kot je slovensko povprečje po podatkih popisa prebivalstva 2001.
8.c Svetovalci za kakovost

1.

2.

Merila
Izkušnje s presojanjem in razvijanjem
kakovosti v izobraževanju odraslih:
– sodelovanje v projektu POKI. (izjava
o sodelovanju v projektu POKI) ali
– druge izkušnje in dosežki s presojanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Število vpisanih odraslih letno v javnoveljavne programe splošnega in srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih v šol. letih
2002/2003, 2003/2004 in 2004/2005:
– manj kot 300 vpisanih odraslih v zadnjih treh letih skupaj.
– več kot 300 vpisanih odraslih v zadnjih treh letih skupaj.

3.

4.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kandidat/ka za svetovalca za kakovost v izobraževalni organizaciji:
– univerzitetna izobrazba
– manj kot deset let delovnih izkušenj
v izobraževanju odraslih
– več kot 10 let delovnih izkušenj v izobraževanju odraslih
Usposobljenost kandidata/ke za svetovalca za kakovost v izobraževalni
organizaciji:
– usposabljanje v okviru programa
POKI ali 121 do 150 pedagoških ur
drugega usposabljanja za presojanje
in razvijanje kakovosti,
– usposabljanje za presojanje in razvijanje kakovosti v obsegu od 70 do
120 ur.

Merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V. Posebni pogoji, zahtevani s strani Evropskega socialnega sklada
1. Poročanje
Izvajalec projekta mora upoštevati dodatne zahteve o poročanju, ki so speciﬁčne za
Evropski socialni sklad (ESS modul) in so posebej navedene v razpisni dokumentaciji.
Podatke o izvedbi projektov morajo zbirati izvajalci projektov ter jih na predpisan
način posredovati končnemu upravičencu
(Ministrstvo).
V zvezi s spremljanjem in načinom poročanja in posredovanjem informacij ﬁnančne
in vsebinske narave se bo izvajalec obvezal,
da bo ministrstvu dostavil ﬁnančna in vsebinska poročila o namenski porabi proračunskih sredstev po pogodbi, ki bodo predvidoma četrtletna in letna.
2. Horizontalne politike
Pri izvajanju aktivnosti ukrepa Vseživljenjsko učenje je potrebno upoštevati horizontalne prioritete, ki so navedene v Enotnem programskem dokumentu.
3. Regionalni razvoj
Kriteriji regionalnega razvoja niso izločilni
kriteriji izbora pri projektih v okviru ukrepa
Vseživljenjsko učenje. Pri posameznih aktivnostih se kriteriji skladnega regionalnega razvoja upoštevajo kot dodatni kriterij v skladu z
opredelitvami v razpisni dokumentaciji.
4. Obveščanje in informiranje javnosti
Informiranje v zvezi s pomočmi iz strukturnih skladov EU je namenjeno zagotavljanju razvidnosti in transparentnosti vloge
EU v Sloveniji ter ozaveščanju javnosti o
možnostih pomoči, ki jih v okviru strukturnih
skladov prejema Slovenija. V fazi izvajanja
je pomembno, da Ministrstvo za vse aktivnostih v zvezi z ESS uporablja enotni logotip
ESS (zastava EU in pripis Evropski socialni
sklad), in sicer črno beli za tiskanje dokumentov na tiskalnikih oziroma barvnega za
promocijske materiale, ki se tiskajo v tiskarni
in omogočajo uporabo barvnega logotipa.
Logotip ESS mora biti enake velikosti kot
ostali logotipi na posameznem dokumentu oziroma drugem izdelku. Pri aktivnostih
oziroma izdelkih, ki se izvajajo ali nastanejo
direktno v okviru programov ESS s pomočjo
sredstev EU, se mora vedno uporabljati tudi
navedbo »Projekt je soﬁnanciran iz sredstev
Evropskega socialnega sklada«.
Izbrani prijavitelji, ki bodo soﬁnancirani
s sredstvi Evropskega socialnega sklada
morajo zagotoviti, da bodo vsi končni prejemniki (udeleženci izobraževanja in usposabljanja), obveščeni o soﬁnanciranju iz Evropskega socialnega sklada.

VI. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje ﬁnanciranja
Skupni znesek po tem razpisu je
536,521.000 SIT, od tega bo prispevek
iz Evropskega socialnega sklada znašal
402,390.750 SIT, iz lastne udeležbe pa
134,130.250 SIT.
Izvedene aktivnosti se bodo ﬁnancirale
od leta 2005 do 2008.
Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti iz razpisa je 30. 6. 2005. Predvideni
roki za zaključek aktivnosti so: za leto 2005
do 31. 12. 2005; za leto 2006 do 30. 9. 2006,
razen za aktivnosti pod št. 4. in 8.c do 31. 12.
2006; za leto 2007 do 30. 9. 2007, razen za
aktivnosti pod št. 4. do 31. 12. 2007.
VII. Najnižja in najvišja višina sredstev, ki
so na razpolago za predmet javnega razpisa
in delež soﬁnanciranja
Najnižja višina sredstev za programe iz
tega javnega razpisa je 200.000 SIT, najvišja pa 3,075.000 SIT. Izvajanje izobraževalnih programov in širjenje sistema zagotavljanja kakovosti s posebnim poudarkom
na samoocenjevanju se ﬁnancira do 100%
upravičenih stroškov.
Prejemnik zahtevkov za izplačilo končnih
prejemnikov je ministrstvo. Ministrstvo pripravi in odobri sklepe izplačila končnim prejemnikom, prav tako pa dejansko izvrši plačila. Nadzor po 4. členu Uredbe 438/2001
izvaja kontrolna enota na ministrstvu.
VII. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 20 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma najkasneje do vključno
18. 8. 2005.
Prijave na predpisanem obrazcu z vso
potrebno dokumentacijo morajo biti poslane
priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje
odraslih, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici z označenim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno označbo »Ne odpiraj!
– Vloga za soﬁnanciranje izobraževalnih
programov za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja iz Evropskega socialnega
sklada« na prednji strani ovojnice.
Prepozne, nepravilno označene prijave
ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka.
VIII. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa
Postopek izbire bo vodila strokovna komisija. V skladu s tretjim odstavkom 184.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije odpiranje
vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo
na predlog komisije s sklepom odločil minister za šolstvo in šport, ki bo odločal tudi o
morebitnih pritožbah zoper odločbe.
Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni
najkasneje v dveh mesecih po poteku roka
za prijavo.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
dobijo na pisno zahtevo oziroma osebno v
tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih
Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana, med delovnim časom pri Marini
Horvat, tel. 01/478-42-37.
Dostopna je tudi na spletnih straneh
http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
Dodatne informacije lahko dobite pri
Martini Vuk, tel. 01/478-42-40, Dušanu Ple-
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šu, tel. 01/478-42-36 ali Katji Dovžak, tel.
01/478-42-43.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 604-04-25/2005
Ob-21182/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2004/2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev strukturne politik v RS (Uradni list,
št. 30/04, 87/04 in 39/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), Sklepa
Vlade RS št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12.
2003 o potrditvi Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006, potrditve Enotnega
programskega dokumenta RS 2004-2006 s
strani Evropske Komisije v pismu komisarja
Michela Barniera z dne 18. 12. 2003, potrditve Programskega dopolnila k Enotnem
programskem dokumentu RS 2004-2006
na sestanku Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega programskega dokumenta
RS 2004-2006 z dne 10. 12. 2003, Uredbe
sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija
1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredbe (ES) št. 1784/1999 Evropskega
parlamenta in sveta z dne 12. julija 1999 o
Evropskem socialnem skladu, Uredbe komisije (ES) št. 438/2001 z dne 2. marca 2001 o
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov
upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v
okviru Strukturnih skladov, Uredbe komisije
(ES) št. 448/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede postopkov
izvajanja ﬁnančnih popravkov pri pomoči iz
Strukturnih skladov, Uredbe komisije (ES)
št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi
podrobnih pravil za izvedbo Uredbe sveta
(ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih soﬁnancirajo strukturni
skladi, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje razvijanja in širjenja
mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih
svetovalnih centrov in centrov za
poklicno svetovanje – centri VŽU
Končni upravičenec je Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju Ministrstvo). Razpisane aktivnosti
bodo soﬁnancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se nanašajo na
ukrep Enotnega programskega dokumenta
2.3 Vseživljenjsko učenje, Aktivnost 2.3.3
Razvijanje in širjenje mreže z IKT podprtih
lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in
centrov za poklicno svetovanje.
I. Cilj javnega razpisa: zagotoviti kakovostno informiranje, svetovanje in dostopnost možnosti izobraževanja in usposabljanja, s širitvijo lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in kontaktnih točk za vseživljenjsko učenje.
II. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je razvoj in širjenje
omrežja z IKT podprtih lokalno/regionalnih
centrov za vseživljenjsko učenje, ki zagotavlja podporo sodelujočim v učnih aktivnostih,
poklicno usmerjanje (poklicna orientacija) za
odrasle in mlade, predvsem ženske in osebe z nedokončanim šolanjem, z namenom,
da se olajša in pospeši dostop do novih oblik
učenja s posebnim poudarkom na neformalnem učenju.

Št.

Predmet tega javnega razpisa se uresničuje z Razvijanjem in delovanja centrov
za vseživljenjsko učenje z IKT podporo (v
nadaljevanju centrov VŽU).
Razlaga pojmov:
Center VŽU: kot Center VŽU v tem javnem razpisu se pojmuje različne oblike poslovnih modelov povezovanja in partnerstva,
ki podpirajo uresničevanje ciljev vseživljenjskega učenja.
Poslovni model: poslovni model v tem
javnem razpisu je model dolgoročno usmerjenega povezovanja partnerjev, ki na ta način opredelijo pravno zavezujoča razmerja za razvoj konceptualnih, vsebinskih in
inovativnih organizacijskih rešitev, ter tako
nadgrajujejo dosedanje prakse posameznih
organizacij, v podporo celovitega uvajanja
vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju,
kjer partnerji delujejo. Predlagane rešitve
partnerji utemeljijo z analizo ugotovljenih
potreb. V poslovni model se povezujejo najmanj tri organizacije, kar pomeni prijavitelj in
najmanj dva partnerja.
III. Osnovni pogoji za prijavitelja in partnerjev
Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje,
ki so določeni z javnim razpisom.
Prijavijo se lahko pravne osebe, ki imajo
registrirano izobraževalno dejavnost.
Partnerji so lahko organizacije, ki izvajajo:
– dejavnost svetovanja: informativno
svetovalna središča za izobraževanje odraslih (ISIO), centri za poklicno informiranje
in svetovanje (CIPS), dejavnost informiranja in svetovanja za mlade (ISM), šole,
mladinsko informativna središča Slovenije
(MISSS) ter druge organizacije, ki delujejo
na področju razvoja človeških virov v lokalnem okolju;
– dejavnost informiranja oziroma samostojnega učenja z IKT podporo: središča
za samostojno učenje (SSU), borze znanja
(BZ), E-šole, knjižnice, multimedijski centri
ter druge organizacije, ki delujejo na področju razvoja človeških virov v lokalnem
okolju s posebnim poudarkom na neformalnem učenju.
IV. Prijava na razpis
Prijava na ta razpis mora biti poslana
na predpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati:
1. Fotokopijo izpisa iz sodnega registra,
ki ni starejša od šestih mesecev.
2. Poslovni model centra VŽU, v katerem
morajo biti obvezno navedeni naslednji elementi, in sicer v enakem zaporedju kot so
navedeni v tem javnem razpisu:
2.1 Analiza stanja v lokalnem/regionalnem okolju in utemeljitev potreb po povezovanju, razvijanju, širjenju oziroma nadgrajevanju dejavnosti svetovanja oziroma samostojnega učenja z IKT podporo (v primeru,
da prijavitelji predlagajo vzpostavitev nove
infrastrukture, mora biti iz analize razvidno,
da te ni mogoče vzpostaviti v okviru delujočih partnerskih organizacij).
2.2 Predstavitev prijavitelja in partnerjev,
ki obvezno zajema:
a) kratko predstavitev dejavnosti svetovanja, informiranja oziroma učenja z IKT
podporo,
b) število let delovanja prijavitelja na področju dejavnosti,
c) prostorske pogoje s kvadraturo za posamezno dejavnost,
d) popis IKT opreme,
e) število učnih mest,
f) popis učnih gradiv za samostojno učenje, informiranje in svetovanje,
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g) število zaposlenih strokovnih delavcev
v dejavnostih za določen oziroma nedoločen
čas, zaposlenih po pogodbah, študentov in
prostovoljcev s kratkim opisom del in nalog
posameznika,
h) opravljena dodatna usposabljanja
strokovnih delavcev za delo.
2.3 Vizija in cilji centra VŽU, v kateri je
izkazana usklajenost poslovnega modela z
evropskimi koncepti.
2.4 Operativni program delovanja centra
VŽU, ki zajema:
a) načine povezovanja med partnerskimi
organizacijami in naloge posameznih partnerjev v modelu,
b) uvajanje novih dejavnosti svetovanja
oziroma samostojnega učenja z IKT podporo z navedbo prostorskih pogojev s kvadraturo za posamezno dejavnost,
c) širjenje oziroma nadgrajevanje delujočih dejavnosti svetovanja z opisom dejavnosti,
d) širjenje oziroma nadgrajevanje delujočih dejavnosti samostojnega učenja z IKT
podporo z navedbo števila učnih mest,
e) program pridobitve učnih in drugih
gradiv, ki jih uporabljajo prijavitelj in partnerji pri svoji dejavnosti,
f) faze dela z roki za izvedbo,
g) metodologijo izvedbe,
h) statistična regija/e, kjer se bo izvajal
večji del dejavnosti,
i) kadrovski načrt za realizacijo modela
VŽU in potrebna usposabljanja,
j) načrt promocije,
k) kratkoročne in dolgoročne pričakovane rezultate,
l) vzpostavitev storitev informacijske
družbe in digitalnih vsebin,
m) načrt spremljanja z indikatorji.
3. Finančni načrt delovanja centra VŽU
s podatki:
a) celotne vrednosti za vsa leta skupaj,
b) celotne vrednosti ločeno za leta 2005,
2006 in 2007,
c) deležev soﬁnanciranja upravičenih
stroškov iz sredstev tega razpisa za leto
2005, 2006 in 2007,
d) deležev soﬁnanciranja upravičenih
stroškov iz drugih virov za leta 2005, 2006
in 2007.
4. Izjave partnerskih organizacij o sodelovanju z jasno opredelitvijo nalog in odgovornostjo.
5. Dokazila soﬁnancerjev o soﬁnanciranju upravičenih stroškov v obdobju, ko
je center VŽU soﬁnanciran na osnovi tega
javnega razpisa.
6. Izjava, da bodo v zaključnem poročilu
ministrstvu priložili poslovni načrt o sodelovanju partnerjev za obdobje 3 let po preteku
soﬁnanciranja centra VŽU na osnovi tega
javnega razpisa.
7. Izjavo, da se bodo strokovni delavci,
ki bodo izvajali dejavnost v centru VŽU, dodatno usposabljali.
Ministrstvo ne bo upoštevalo morebitnih
prijav javnih zavodov, ki opravljajo razvojno
in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju, združenj organizacij za izobraževanje
odraslih in drugih javnih zavodov za izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne
programe in infrastrukturne dejavnosti, ki
jih (so)ﬁnancira na podlagi letnih načrtov
in neposrednih pogodb, prijav, povezanih
z izobraževanjem brezposelnih oseb in prijav, povezanih z izpopolnjevanjem in usposabljanjem strokovnih delavcev, ki delajo v
vzgoji in izobraževanju.
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V. Merila za izbiro Modeli centrov VŽU
Merila
1.

Predlagani poslovni model centra VŽU:
a) vsebuje cilje poslovnega modela, ki so v skladu z analizo stanja in utemeljitvijo potreb v lokalnem/regionalnem
okolju,
b) vključuje nove/izvirne vsebine oziroma aktivnosti, ki jih v lokalnem okolju še ni oziroma krepitev obstoječe ponudbe,
c) vključuje dejavnost informiranja in samostojnega učenja z IKT podporo in svetovanja.
d) daje poudarek neformalnemu učenju,
e) predvideva pridobitev učnih in drugih gradiv,
f) preko faz dela z roki za izvedbo zagotavlja doseganje ciljev,
g) vsebuje izviren načrt promocije,
h) vsebuje kratkoročne in dolgoročne pričakovane rezultate,
i) vsebuje izdelan načrt spremljanja z indikatorji.

2.

Število novih dejavnosti centra VŽU.

3.

Število širitev/nadgradenj obstoječih dejavnosti.

4.

Število partnerskih organizacij (prijavitelj in partnerji).

5.

Vrste partnerskih organizacij (prijavitelj in partnerji).

6.

Število let delovanja prijavitelja na področju dejavnosti.

7.

Prostorski pogoji prijavitelja za opravljanje dejavnosti samostojnega učenja.

8.

Število učnih mest z IKT podporo prijavitelja.

9.

Število trenutno zaposlenih strokovnih delavcev za nedoločen in določen čas, ki imajo opravljena dodatna usposabljanja na področju pri prijavitelju in partnerjih.

10.

Število učnih gradiv za samostojno učenje in druga gradiva, ki jih uporabljajo prijavitelj in partnerji pri svoji dejavnosti.

11.

Širjenje dejavnosti v nova okolja.

12.

Zagotovljeno soﬁnanciranje delovanja centra VŽU.

Merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
VI. Posebni pogoji, zahtevani s strani
Evropskega socialnega sklada
1. Poročanje
Izvajalec projekta mora upoštevati dodatne zahteve o poročanju, ki so speciﬁčne
za Evropski socialni sklad (ESS modul) in
so posebej navedene v razpisni dokumentaciji.
Podatke o izvedbi projektov morajo zbirati izvajalci projektov ter jih na predpisan
način posredovati končnemu upravičencu
(Ministrstvo).
V zvezi s spremljanjem in načinom poročanja in posredovanjem informacij ﬁnančne
in vsebinske narave se bo izvajalec obvezal,
da bo ministrstvu dostavil ﬁnančna in vsebinska poročila o namenski porabi proračunskih sredstev po pogodbi, ki bodo predvidoma četrtletna in letna.
2. Horizontalne politike
Pri izvajanju aktivnosti ukrepa vseživljenjsko učenje je potrebno upoštevati horizontalne prioritete, ki so navedene v Enotnem programskem dokumentu.
3. Regionalni razvoj
Kriteriji regionalnega razvoja niso izločilni kriterij izbora pri projektih v okviru ukrepa
Vseživljenjsko učenje.
4. Obveščanje in informiranje javnosti
Informiranje v zvezi s pomočmi iz strukturnih skladov EU je namenjeno zagotavljanju razvidnosti in transparentnosti vloge
EU v Sloveniji ter ozaveščanju javnosti o
možnostih pomoči, ki jih v okviru strukturnih
skladov prejema Slovenija. V fazi izvajanja je pomembno, da Ministrstvo za vse
aktivnostih v zvezi z ESS uporablja enotni
logotip ESS (zastava EU in pripis Evropski
socialni sklad), in sicer črno beli za tiskanje
dokumentov na tiskalnikih oziroma barvne-

ga za promocijske materiale, ki se tiskajo
v tiskarni in omogočajo uporabo barvnega
logotipa. Logotip ESS mora biti enake velikosti kot ostali logotipi na posameznem
dokumentu oziroma drugem izdelku. Pri
aktivnostih oziroma izdelkih, ki se izvajajo
oziroma nastanejo direktno v okviru programov ESS s pomočjo sredstev EU, se mora
vedno uporabljati tudi navedbo »Projekt je
soﬁnanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada«.
Izbrani vlagatelji, ki bodo soﬁnancirani s
sredstvi Evropskega socialnega sklada morajo zagotoviti, da bodo vsi koristniki storitev
informiranja, svetovanja ter učenja obveščeni o soﬁnanciranju iz Evropskega socialnega
sklada.
VII. Višina sredstev, ki so na razpolago
za javni razpis, in obdobje ﬁnanciranja
Skupni znesek po tem razpisu je
386,807.820 SIT, od tega bo prispevek
iz Evropskega socialnega sklada znašal
290,105.865 SIT, iz lastne udeležbe pa
96,701.955 SIT.
Zneski za posamezna leta so: za leto
2005 121,066.710 SIT, od tega bo prispevek iz Evropskega socialnega sklada znašal 90,800.033 SIT, iz lastne udeležbe pa
30,266.678 SIT; za leto 2006 121,066.710
SIT, od tega bo prispevek iz Evropskega
socialnega sklada znašal 90,800.033 SIT,
iz lastne udeležbe pa 30,266.678 SIT; za
leto 2007 pa 144,674.400 SIT, od tega bo
prispevek iz Evropskega socialnega sklada
znašal 108,505.800 SIT, iz lastne udeležbe
pa 36,168.600 SIT.
Izvedene aktivnosti se bodo ﬁnancirale v
letih 2005 do 2008.
Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti iz razpisa je od zadnjega dne, ki je
predviden za oddajo vloge na javni razpis,
zaključek pa najkasneje do 31. 3. 2008.

VIII. Najnižja in najvišja višina sredstev,
ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in delež soﬁnanciranja
Višina upravičenih stroškov za posamezen center VŽU, ki se krijejo iz tega javnega razpisa mora biti med 5,000.000 SIT
in 32,200.000 SIT. Izvajanje aktivnosti se
ﬁnancira do 100% upravičenih stroškov.
Prejemnik zahtevkov za izplačilo končnih
prejemnikov je Ministrstvo. Ministrstvo pripravi in odobri sklepe izplačila končnim prejemnikom, prav tako pa dejansko izvrši plačila. Nadzor po 4. členu Uredbe 438/2001
izvaja kontrolna enota na Ministrstvu.
IX. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma najkasneje do vključno
29. 8. 2005.
Prijave na predpisanem obrazcu z vso
potrebno dokumentacijo morajo biti poslane
priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje
odraslih, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici
z označenim imenom in naslovom prijavitelja
ter vidno označbo »Ne odpiraj! – Vloga za soﬁnanciranje centrov VŽU iz Evropskega socialnega sklada« na prednji strani ovojnice.
Prepozne, nepravilno označene prijave
ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka.
VIII. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa
Postopek izbire bo vodila strokovna komisija. V skladu s tretjim odstavkom 184.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije odpiranje
vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo
na predlog komisije s sklepom odločil mini-
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ster za šolstvo in šport, ki bo odločal tudi o
morebitnih pritožbah zoper odločbe.
Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni
najkasneje v dveh mesecih po poteku roka
za prijavo.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
dobijo na pisno zahtevo oziroma osebno v
tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih
Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38
v Ljubljani, v delovnem času pri Marini Horvat, tel. 01/478-42-37. Dostopna je tudi na
spletnih straneh http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
Dodatne informacije lahko dobite pri Martini Vuk, tel. 01/478-42-40 ali Katji Dovžak,
tel. 01/478-42-43.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 012-46/2004/111
Ob-21187/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list Republike Slovenije, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2005 (Uradni list Republike Slovenije,
št. 130/03), Rebalansa Proračuna Republike
Slovenije za leto 2005 (Uradni list Republike
Slovenije, št. 61/05), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2004
in 2005 (Uradni list Republike Slovenije, št.
130/03 in 61/05), 16. in 30. člena Zakona o
državni upravi (Uradni list Republike Slovenije, št. 24/05 – UPB 3), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije,
št. 108/04), Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04,
48/04, 87/04 in 39/05), Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004 do 2006
in Programskega dopolnila za obdobje 2004
do 2006, Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja najavo objave
javnega razpisa
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – Ukrep
1.1.: spodbujanje razvoja inovacijskega
okolja
1. Končni upravičenec: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora projektom razvoja inovacijskega okolja. Predmet soﬁnanciranja so posamezne investicije
v okviru projekta razvoja inovacijskega okolja, katerih cilji so:
– vzpostavitev razvojne infrastrukture
tehnoloških parkov za pospeševanje in povečevanje učinkovitosti ustvarjanja in prenosa znanja v produkte, storitve in procese,
– krepitev razvojne infrastrukture tehnoloških parkov za pospeševanje udejanjanja
podjetniških idej skozi nastanek in dinamično rast novih tehnološko usmerjenih podjetij,
Investicije morajo biti zaokrožene v projektu partnerjev, ki na ta način uresničujejo skupno razvojno strategijo, prispevajo
k uresničevanju zastavljenih ciljev ukrepa
1.1. Spodbujanje razvoja inovacijskega
okolja Enotnega programskega dokumenta in sprejemajo odgovornost za izvedbo
celotnega projekta tj. skupnih investicij v
razvoj inovacijskega okolja. Podprti bodo
projekti partnerjev, ki bodo vključevali na-

Št.

ložbe v modernizacijo, gradnjo in opremo
tehnoloških parkov. Investicije se morajo
izvajati v partnerstvu gospodarstva in institucij znanja.
3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je:
– razvoj in usposobitev tehnoloških parkov, ki bodo zagotovili ugodnejše prostorske
in tehnične pogoje za nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja ter
izvajali storitve za ustanovitev in začetno
delovanje podjetij pod ugodnejšimi pogoji.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. To pomeni, da se v okviru razpisa lahko soﬁnancira le investicije, ki imajo
značaj državne pomoči in torej predstavljajo
soﬁnanciranje zasebnih vlaganj v okviru namenov tega javnega razpisa.
4. Upravičeni stroški
V okviru javnega razpisa so do soﬁnanciranja upravičeni naslednji stroški:
Naložbe v modernizacijo, gradnjo in
opremo tehnoloških parkov in naložbe povezane z novimi investicijami.
Upravičeni stroški:
1. nakup, gradnja, prenova, oprema
(vključno s komunikacijsko in informacijsko
infrastrukturo) prostorov,
2. nakup razvojno raziskovalne opreme
(instrumenti, laboratorijska oprema, računalniška strojna in programska oprema) za potrebe podjetij v okviru tehnoloških parkov.
Pri soﬁnanciranju upravičenih stroškov
se upoštevajo naslednje sheme državnih
pomoči:
– program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002-2006, št. 0002-5715334-2002,
– regionalna
shema,
št.
0004-5715334-2001/4.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Prijavitelji
Na razpis lahko kandidira skupina partnerjev, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– Projekt mora biti skladen z namenom
razpisa, vloga pa pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo.
– Projekt lahko predstavi le skupina najmanj treh partnerjev, ki niso kapitalsko ali
lastniško povezani v skladu s 460. členom
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 15/05-UPB1). Skupina mora obvezno vključevati vsaj eno gospodarsko družbo
in predstavnike institucij znanja.
– Skupina partnerjev je dosegla dogovor
o medsebojnem sodelovanju na projektu,
dosegla soglasje o predlaganih investicijah
in izbrala nosilca projekta, ki se v imenu
skupine prijavi na razpis. Dogovor formalizira pismo o nameri, ki mora biti pripravljeno
skladno z navodili v razpisni dokumentaciji.
– Skupina partnerjev je dosegla dogovor o nosilnih investitorjih, soinvestitorjih in
partnerjih posameznih investicij projekta.
Nosilni investitorji bodo pogodbeni partner
z ministrstvom. Dogovor o posamezni investiciji formalizira konzorcijska pogodba, ki
je pripravljena v skladu z navodili v razpisni
dokumentaciji.
Skupina partnerjev v okviru projekta
predstavi posamezne investicije, ki vodijo k
doseganju ciljev projekta in s tem prispevajo
k uresničevanju skupne razvojne strategije
in prispevajo k uresničevanju zastavljenih
ciljev ukrepa Spodbujanja razvoja inovacijskega okolja.
5.2. Končni prejemniki
Pogodbeni partnerji z ministrstvom
bodo nosilni investitorji, določeni v kon-
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zorcijskih pogodbah za posamezne investicije. Končni prejemniki sredstev bodo
nosilni investitorji (pogodbeni partnerji)
ter tudi soinvestitorji, v kolikor so njihova
medsebojna razmerja jasno opredeljena
v konzorcijskih pogodbah za posamezne
investicije.
Končni prejemniki po programskem dopolnilu so tehnološki parki, podjetja, ustanove/institucije, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani
po zakonu o gospodarskih družbah, zavodi
po zakonu o zavodih (Uradni list RS, št.
12I/91, 8/96, 36/00) oziroma po Zakonu o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/02) in gospodarska interesna
združenja.
– opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso bila na dan 31. 12. 2004 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o ﬁnančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02);
– imajo poravnane obveznosti do države,
– niso od leta 2000 pridobila ali so v
postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za isti namen soﬁnancirana iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– nimajo za leto 2005, na podlagi podpisane pogodbe ali na podlagi prejetega
sklepa, že odobrenega soﬁnanciranja in
niso oziroma ne bodo končni prejemniki
sredstev iz Evropskih strukturnih skladov
(ukrep 1.1. Evropskega sklada za regionalni razvoj);
– niso v letu 2005 pridobila PHARE sredstva za enak namen;
– niso navedena v seznamu podjetij s
katerimi se na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne sme poslovati
(Uradni list RS, št. 43/2005).
5.3. Posebni pogoji za kandidiranje
Skupine, ki niso upravičeni prejemniki
sredstev razpisa in panoge, za katere veljajo posebni pogoji:
– prejemniki sredstev razpisa ne morejo biti podjetja iz sektorjev kmetijstvo in ribištvo, živilsko predelovalna industrija ter
vladne organizacije, institucije javne uprave
in javna podjetja,
– za podjetja iz sektorja jeklarstvo velja
(SKD: 27.1, 27.2, 27.3, 27.51, 27.52, 28.4,
28.5, 28.73 in 28.74), da do vključno 31. 12.
2004 ne morejo biti prejemniki sredstev razpisa, od vključno 1. 1. 2005 dalje pa so le
ta, v skladu s pravili dodeljevanja državnih
pomoči Evropske skupnosti, ob upoštevanju
sektorskih pravil dodeljevanja državnih pomoči na področju jeklarstva, lahko prejemniki sredstev razpisa, vendar le za raziskave
in razvoj. Pomoč za investicije podjetjem,
ki poslujejo na področju zgoraj navedenih
dejavnosti, ni dovoljena.
– za podjetja iz panog ladjedelništva in
transporta, premogovništva, industrije motornih vozil in industrije sintetičnih vlaken je
potrebna posebna obravnava z vidika nadzora nad državnimi pomočmi.
5.4. Finančni in drugi vstopni pogoji za
kandidiranje
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– predlagano soﬁnanciranje upravičenih
stroškov projekta kot celote je lahko največ
500,000.000 SIT,
– prijavitelji materialnih investicij morajo
izkazati:
– ﬁnančno konstrukcijo, iz katere
mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje ﬁnančne konstrukcije
ter da ima investitor zagotovljenih vsaj 25%
lastnih sredstev,
– da so pridobljena vsa dovoljenja
za začetek izvedbe investicije (npr. pravno
močno gradbeno dovoljenje, urbanistična
pogodba, prostorski plan),
– dokazilo-izjava, da bo investicija locirana v Sloveniji ter izjavo o ohranitvi investicije v regiji za obdobje 5 let po zaključku
investicije za isti namen kot je bila soﬁnancirana.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso
skladne z nameni razpisa, se zavržejo pred
postopkom ocenjevanja.
6. Merila za izbor projektov
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z
nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija. V procesu izbora projektov bo najprej
ocenjen projekt kot celota, posamezne investicije bodo lahko predmet soﬁnanciranja
le v primeru pozitivne ocene celotnega projekta ter pozitivne ocene vsake investicije
posebej. Ocena strokovne komisije bo na
osnovi naslednjih meril:
6.1. Merila za ocenjevanje projektov kot
celote
Merilo

Št. točk

1

Utemeljitev prispevka k 25
doseganju ciljev EPD,
prednostne naloge in ciljev ukrepa

2

Kakovost partnerstva, ki 30
se kaže v skupni strategiji razvoja, v raznolikosti
in številu partnerjev (podjetja, institucije znanja,
druge organizacije), v izkušnjah in rezultatih na
področju medsebojnega
sodelovanja in povezovanja ter v enakovredni
zastopanosti partnerjev v
projektu (ﬁnančni in drugi
vložki v projekt)

3

Usposobljenost za iz- 20
vedbo projekta (ﬁnančno,
kadrovsko, materialno,
organizacijsko, komunikacijsko)

4

Skladnost ciljev projek- 15
ta s skupno strategijo
partnerjev, utemeljenost
projekta iz vidika investicij projekta, predlagane
ﬁnančne
konstrukcije,
ekonomske upravičenosti ter utemeljitve samostojnega razvoja projekta
(neodvisnost od državnih
pomoči)

5

Speciﬁčni prispevki (regi- 10
onalni razvoj, doseganje
okoljskih ciljev, razvoj informacijske družbe)
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6.2. Merila za ocenjevanje investicij projekta
Merilo

Š t .
točk

1

Upravičenost za soﬁnanciranje 50
iz ESRR
– Upravičenost
investicije
za soﬁnanciranje s sredstvi
ESRR
– Načrt dela (predstavitev,
mejniki, rezultati, indikatorji,
pristop)
– Kakovost partnerstva
– Finančni načrt (skladnost
upravičenih stroškov in jasnost
predstavitve)
– Usposobljenost za izvedbo
investicije (ﬁnančno, kadrovsko, materialno, organizacijsko, komunikacijsko)

2

Realnosti izvedbe investicij
– Ekonomski in ﬁnančni vidik
– Tehnološki vidik

50

7. Okvirna višina sredstev in obdobje za
porabo sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za soﬁnanciranje projektov v programskem obdobju 2004-2006, z
možnostjo koriščenja v letu 2007 in 2008
(do 30. 6. 2008), je 938,525.995 SIT od tega
okvirno:
– namenska sredstva EU – ESRR:
703,894.496 SIT,
– slovenska soudeležba: 234,631.499
SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
2053 in 2054 Ministrstva za gospodarstvo.
Za soﬁnanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali (in plačani) v obdobju od
datuma oddaje najave prijave ali od datuma
oddaje vloge na razpis. V kolikor je prijavitelj
ministrstvu dostavil najavo prijave na razpis,
se za soﬁnanciranje upoštevajo upravičeni
stroški, nastali od datuma oddaje najave
prijavitelja.
8. Dodatne informacije: dodatne informacije
so na voljo na naslovu: infoerdf1.mg@gov.si.
9. Predvideni datum objave razpisa
Besedilo najave objave razpisa je le informativno ter se lahko razlikuje od uradnega besedila razpisa, ki bo objavljeno v
Uradnem listu RS predvidoma v mesecu
septembru.
Na osnovi najave javnega razpisa lahko prijavitelji ministrstvu oddajo najavo
prijave na razpis. Obrazec za najavo je
objavljen na spletnih straneh ministrstva
(http://www.mg-rs.si/). Najava mora biti
posredovana na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo
in konkurenčnost, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana v zaprti ovojnici pod oznako »Najava prijave na razpis Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja« na prednji strani
ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani ovojnice.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21308/05
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo), na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2005,
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni

list RS, št. 130/03), Rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2005, Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 61/05)
in programa dela MKGP objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje izdelave Razvojnih
programov podeželja in oblikovanje
lokalnih akcijskih skupin (LAS) v skladu
s Predlogom Uredbe Sveta o podpori
za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) za programsko obdobje
2007–2013
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje izdelave Razvojnih programov podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin
(LAS) v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – za programsko obdobje
2007-2013.
Namen razpisa je soﬁnanciranje aktivnosti za oblikovanje in vzpostavitev lokalnih
akcijskih skupin in izdelavo Razvojnih programov podeželja in vključuje:
– animiranje, motiviranje, informiranje,
usposabljanje in koordiniranje lokalnih skupnosti, partnerjev in lokalnega prebivalstva za
potrebe oblikovanja lokalnih akcijskih skupin
(LAS);
– izdelava Razvojnega programa podeželja v skladu s Predlogom Uredbe Sveta
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) – za programsko obdobje 2007–
2013;
– predstavitev rezultatov izvedenih aktivnosti vsem vključenim partnerjem in lokalnemu prebivalstvu (mediji, spletne strani,
informacijsko gradivo);
– institucionalizacija in pravna ureditev
statusa lokalnega partnerstva kot lokalne
akcijske skupine (LAS).
Sredstva za ta namen so zagotovljena
v državnem proračunu Republike Slovenije
za leto 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) in
Rebalansu proračuna Republike Slovenije
za leto 2005 (Uradni list RS, št. 61/05) na
proračunski postavki 2429 – Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij.
Sredstva so namenjena za plačilo aktivnosti v letu 2005 do višine 20,000.000 SIT in
v letu 2006 do višine 20,000.000 SIT.
II. Upravičenci
Upravičenci iz I. poglavja tega javnega
razpisa so občine z območja, za katerega
se izdeluje Razvojni program podeželja.
Vlagatelj je ena od občin, ki jo ostale pooblastijo za skupno zastopanje v njihovem
imenu.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Vlagatelj mora vložiti vlogo na Razpisnih
obrazcih za pridobitev sredstev za soﬁnanciranje izdelave Razvojnih programov podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin
(LAS) v skladu s Predlogom Uredbe Sveta
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2007–2013,
skupaj z vsemi prilogami in dokazili, ki so v
njej navedene:
– prijavni obrazec: Priloga št. 1,
– opredelitev višine stroškov: Priloga
št. 2,
– podatki o vlagatelju: Priloga št. 3,
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– izjave občin z obravnavanega območja, da pristopajo k pripravi skupnega Razvojnega programa podeželja: Priloga št. 4,
– pooblastila ostalih občin vlagateljici za
skupno zastopanje: Priloga št. 5,
– dokazilo o zagotovitvi najmanj 50%
lastnega deleža sredstev občin in lokalnih
partnerjev in program aktivnosti za leti 2005
in 2006: Priloga št. 6,
– izjava vlagatelja o resničnosti navedenih podatkov in izjava o strinjanju s pogoji,
merili in določili pogodbe: Priloga št. 7,
– podpisan vzorec pogodbe: Priloga št. 8,
– ostala dokumentacija: Priloga št. 9.
Vlagatelji, ki pridobijo sredstva na podlagi tega javnega razpisa, morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev
sredstev in izplačilo, hraniti še najmanj do
konca naslednjega programskega obdobja,
to je do konca leta 2013.
Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti
namen samo enkrat.
IV. Opravičljivi stroški:
1. stroški izvedbe animacijskih, motivacijskih in izobraževalnih delavnic z namenom
usposabljanja lokalnih skupnosti, partnerjev
in lokalnega prebivalstva za izdelavo Razvojnega programa podeželja in oblikovanje
lokalnih akcijskih skupin (LAS) v skladu s
predlogom nove Uredbe Sveta o razvoju
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2007–2013,
2. stroški izdelave elaborata Razvojnega programa podeželja za obravnavano območje za obdobje od leta 2007 do 2013,
3. predstavitev rezultatov izvedenih aktivnosti vsem vključenim partnerjem in lokalnemu prebivalstvu,
4. stroški institucionalizacije in pravne
vzpostavitve lokalnega partnerstva v obliki
lokalnih akcijskih skupin.
Kot opravičljivi stroški se priznajo stroški, nastali od datuma objave tega javnega
razpisa.
V. Poraba sredstev
Sredstva bodo vlagatelji koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe bo
določena s pogodbo. Zahtevke za izplačilo z
ustreznimi prilogami morajo vlagatelji predložiti na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo
in prehrano najkasneje do 15. 11. 2005 za
aktivnosti iz leta 2005 in do 30. 6. 2006 za
aktivnosti iz leta 2006.
VI. Obravnava vlog, postopek odobritve
in obvestilo o izidu javnega razpisa:
1. Odpiranje pravočasno prispelih in pravilnih vlog bo 29. 8. 2005 ob 14. uri na sedežu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana.
Odpiranje ni javno.
2. Vloge bo obravnavala komisija, ki jo
za ta namen imenuje ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predmet obravnave vlog je pregled popolnosti, pravilnosti
in skladno s kriteriji določitev višine opravičljivih stroškov in deleža soﬁnanciranja.
3. Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano z odločbo v roku največ 45 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
vlagatelji pozvani tudi k podpisu pogodb. Če
vlagatelji v roku osmih dni od prejema poziva ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje,
kot da so odstopili od zahteve za pridobitev
nepovratnih sredstev.
4. Vlagatelji, katerim sredstva ne bodo
dodeljena, bodo o tem obveščeni v roku 60
dni po izteku razpisnega postopka.

Št.

5. Nepravočasne in neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa bodo zavrnjene. Neutemeljene so
tudi vloge, ki niso napisane v skladu z
razpisno dokumentacijo. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih
dopolnijo. Rok dopolnitve bo pet dni od
prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne
bo ustrezno dopolnil, bodo zavržene.
Ministrstvo bo spremljalo namensko
porabo sredstev pri vlagatelju. Če bo ugotovilo, da sredstva niso bila porabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena,
ima pravico zahtevati od vlagatelja vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku,
skupaj z zakonitimi obrestmi. Vlagatelj dve
leti od dokončnosti odločbe kmetijskega
inšpektorja oziroma vrnitve sredstev ne
more pridobiti novih sredstev iz istega naslova.
VII. Višina soﬁnanciranja: delež dodeljenih sredstev iz tega razpisa znaša do
50% opravičljivih stroškov, v odvisnosti
od števila vlog in skupne višine opravičljivih stroškov vseh vlagateljev. Strokovna komisija si pridržuje pravico znižanja
zaprošenih sredstev za stroške, ki niso
opravičljivi.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Kot pravočasne bodo štete vloge ki
bodo dostavljene na naslov Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 58, p.p. 655, 1001 Ljubljana,
najkasneje do ponedeljka, 29. 8. 2005 do
14. ure.
Pisne vloge morajo biti dostavljene v
zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom
pošiljatelja in označene z oznako: »Ne
odpiraj – vloga za javni razpis – p.p. 2429
– Razvojni programi podeželja«.
Vloga bo pravočasna, če bo prispela
po pošti ali bo oddana v vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, do zgoraj
navedenega roka.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 22. 8. 2005 vsak delavnik med
9. in 12. uro ter vsako sredo med 14. in 16.
uro v sobi št. 701 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56 – 58 ali na elektronskem naslovu: darja.adamic@gov.si.
Vse informacije so dosegljive na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za strukturno politiko in podeželje, kontaktna oseba mag. Margareta
Atelšek, na elektronski naslov: Margareta.
Atelsek@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-21309/05
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvo), na podlagi
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00), Proračuna Republike Slovenije,
21. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 130/03), Rebalansa
proračuna Republike Slovenije za leto
2005, Zakona o spremembi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 61/05)
in programa dela MKGP objavlja
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javni razpis
za soﬁnanciranje dopolnitve obstoječih
Razvojnih programov podeželja in
oblikovanje lokalnih akcijskih skupin
(LAS) zaradi prilagoditve Predlogu
Uredbe Sveta o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (za
programsko obdobje 2007–2013)
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje dopolnitve obstoječih Razvojnih programov podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin (LAS) zaradi prilagoditve Predlogu
Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (za programsko obdobje
2007–2013).
Namen razpisa je soﬁnanciranje aktivnosti
za oblikovanje in vzpostavitev lokalnih akcijskih skupin in dopolnitev obstoječih Razvojnih
programov podeželja in vključuje:
– animiranje, motiviranje, informiranje,
usposabljanje in koordiniranje lokalnih skupnosti, partnerjev in lokalnega prebivalstva za
potrebe oblikovanja lokalnih akcijskih skupin
(LAS),
– dopolnjevanje programa z novimi programskimi vsebinami in projektnimi pobudami,
v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o podpori
za razvoj podeželja (za programsko obdobje
2007–2013),
– spremljanje in evaluacija izvedbenih projektov iz Razvojnega programa podeželja,
– institucionalizacija in pravna ureditev statusa lokalnega partnerstva kot lokalne akcijske skupine (LAS).
Sredstva za ta namen so zagotovljena v
državnem proračunu Republike Slovenije za
leto 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) in Rebalansu proračuna Republike Slovenije za leto
2005 (Uradni list RS, št. 61/05) na proračunski
postavki 2429 – Inovativni programi za razvoj
podeželskih ekonomij.
Sredstva so namenjena za plačilo aktivnosti v letu 2005 do višine 50,000.000 SIT in v
letu 2006 do višine 40,000.000 SIT.
II. Upravičenci
Upravičenci iz I. poglavja tega javnega razpisa so občine z območja, za katerega se
dopolnjuje Razvojni program podeželja. Vlagatelj je ena od občin, ki jo ostale pooblastijo za skupno zastopanje v njihovem imenu.
Vlagatelj je lahko tudi registrirani upravljavec
programa.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Vlagatelj mora vložiti vlogo na Razpisnih
obrazcih za pridobitev sredstev za soﬁnanciranje dopolnitve obstoječih Razvojnih programov podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih
skupin (LAS) zaradi prilagoditve novi Uredbi
Sveta o razvoju podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
za programsko obdobje 2007–2013, skupaj
z vsemi prilogami in dokazili, ki so v njej navedene:
– prijavni obrazec: Priloga št. 1,
– opredelitev višine stroškov: Priloga
št. 2,
– podatki o vlagatelju: Priloga št. 3,
– pooblastila ostalih občin vlagateljici za
skupno zastopanje; v primeru registriranega
upravljavca predložiti akt o ustanovitvi pravne
osebe: Priloga št. 4,
– dokazilo o zagotovitvi najmanj 50% lastnega deleža sredstev občin in lokalnih partnerjev in program aktivnosti za leti 2005 in
2006 ali vsebinski ter ﬁnančni program registriranega upravljavca: Priloga št. 5,
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– izjava vlagatelja o resničnosti navedenih podatkov in izjava o strinjanju s pogoji,
merili in določili pogodbe: Priloga št. 6,
– podpisan vzorec pogodbe: Priloga
št. 7,
– pozitivno mnenje MKGP k pripravljenemu Razvojnemu programu podeželja: Priloga št. 8,
– ostala dokumentacija: Priloga št. 9.
Vlagatelji, ki pridobijo sredstva na podlagi tega javnega razpisa, morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev
sredstev in izplačilo, hraniti še najmanj do
konca naslednjega programskega obdobja,
to je do konca leta 2013.
Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti
namen samo enkrat.
IV. Opravičljivi stroški:
1. stroški izvedbe animacijskih, motivacijskih in izobraževalnih delavnic z namenom
usposabljanja lokalnih skupnosti, partnerjev
in lokalnega prebivalstva za dopolnitev in
izvajanje obstoječih Razvojnih programov
podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih
skupin (LAS) zaradi prilagoditve novi Uredbi Sveta o razvoju podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2007–2013,
1. stroški koordiniranja aktivnosti,
2. predstavitev rezultatov izvedenih aktivnosti vsem vključenim partnerjem in lokalnemu prebivalstvu,
3. stroški institucionalizacije in pravne
vzpostavitve lokalnega partnerstva v obliki
lokalnih akcijskih skupin.
Kot opravičljivi stroški se priznajo stroški, nastali od datuma objave tega javnega
razpisa.
V. Poraba sredstev: sredstva bodo vlagatelji koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
Dinamika porabe bo določena s pogodbo.
Zahtevke za izplačilo z ustreznimi prilogami,
morajo vlagatelji predložiti na Ministrstvo za
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano najkasneje do 15. 11. 2005 za aktivnosti iz leta 2005
in do 30. 6. 2006 za aktivnosti iz leta 2006.
VI. Obravnava vlog, postopek odobritve
in obvestilo o izidu javnega razpisa:
1. Odpiranje pravočasno prispelih in
ustrezno opremljenih vlog bo 29. 8. 2005 ob
14. uri na sedežu Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana. Odpiranje ni javno.
2. Vloge bo obravnavala komisija, ki jo
za ta namen imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Predmet obravnave
vlog je pregled popolnosti, pravočasnosti in
skladno s kriteriji določitev višine opravičljivih stroškov in deleža soﬁnanciranja.
3. Na podlagi predloga komisije odloči
o vlogah minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano z odločbo v roku največ 45 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
vlagatelji pozvani tudi k podpisu pogodb. Če
vlagatelji v roku osmih dni od prejema poziva ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje,
kot da so odstopili od zahteve za pridobitev
nepovratnih sredstev.
4. Vlagatelji, katerim sredstva ne bodo
dodeljena, bodo o tem obveščeni v roku 60
dni po izteku razpisnega postopka.
5. Nepravočasne in neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene
pa bodo zavrnjene. Neutemeljene so tudi
vloge, ki niso napisane v skladu z razpisno
dokumentacijo. Vlagatelje nepopolnih vlog
bo komisija v roku osmih dni od odpiranja
vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo. Rok
dopolnitve bo pet dni od prejema poziva za
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dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj
v navedenem roku ne bo ustrezno dopolnil,
bodo zavržene.
Ministrstvo bo spremljalo namensko
porabo sredstev pri vlagatelju. Če bo ugotovilo, da sredstva niso bila porabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena, ima
pravico zahtevati od vlagatelja vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku, skupaj
z zakonitimi obrestmi. Vlagatelj dve leti od
dokončnosti odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma vrnitve sredstev ne more pridobiti
novih sredstev iz istega naslova.
VII. Višina soﬁnanciranja: delež dodeljenih sredstev iz tega razpisa znaša do 50%
opravičljivih stroškov, v odvisnosti od števila
vlog in skupne višine opravičljivih stroškov
vseh vlagateljev. Strokovna komisija si pridržuje pravico znižanja zaprošenih sredstev
za stroške, ki niso opravičljivi.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Kot pravočasne bodo štete vloge ki bodo
dostavljene na naslov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, p.p. 655, 1001 Ljubljana, najkasneje
do ponedeljka, 29. 8. 2005 do 14. ure.
Pisne vloge morajo biti dostavljene v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj
– vloga za javni razpis – p.p. 2429 – Razvojni programi podeželja«.
Kot pravočasne veljajo vloge, ki bodo
prispele po pošti ali bodo oddane v vložišče
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, do zgoraj
navedenega roka.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno 22. 8. 2005 vsak delavnik med 9. in
12. uro ter vsako sredo med 14. in 16. uro
v sobi št. 701 na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56 – 58 ali na elektronskem naslovu:
darja.adamic@gov.si.
Vse informacije so dosegljive na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za strukturno politiko in
podeželje, kontaktna oseba mag. Margareta Atelšek, na elektronski naslov:
Margareta.Atelsek@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 316-92/2005
Ob-21449/05
Na podlagi Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Ur. l. RS, št.
61/05), 65. in 66. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02
– ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US in
51/04), Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2004
in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03, 61/05) in 181.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
108/04) objavljamo
javni razpis
za soﬁnanciranje mednarodnih
projektov na področju učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: MOP).
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
soﬁnanciranje mednarodnih projektov, ki

se izvajajo v okviru programa »Inteligentna
energija – Evropa« (program EIE). Projekti,
ki se v celoti ali v pretežni meri nanašajo na
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih
virov energije, niso predmet soﬁnanciranja.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji: na razpisu lahko sodelujejo organizacije, ki kot člani mednarodnega konzorcija
izvajajo projekt, za katerega so v okviru razpisa za predloge projektov, ki je bil objavljen
v decembru 2003, sklenile pogodbo z Evropsko komisijo o soﬁnanciranju projekta.
IV. Merila za izbor
Pri izboru projektov za soﬁnanciranje
bodo upoštevana naslednja merila:
– ustreznost projekta glede na programske usmeritve MOP,
– kakovost programa del,
– reference vlagatelja.
V. Okvirna višina sredstev razpisa:
Za soﬁnanciranje mednarodnih projektov
v okviru tega razpisa so na proračunski postavki 5540 v letu 2005 predvidena sredstva
v višini do 34,000.000 SIT, v letu 2006 pa do
8,500.000 SIT.
VI. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 30. 4. 2006.
VII. Dodelitev sredstev
Sredstva za soﬁnanciranje projektov
bodo dodeljena projektom, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 60 točk, in sicer v
višini do zneska zaprošenih sredstev, ki ne
morejo presegati 40% vrednosti projekta
oziroma pri projektih za ustanovitev lokalne
energetske agencije lahko znašajo največ
3,500.000 SIT.
Pri določitvi izhodiščne višine soﬁnanciranja s strani MOP bodo upoštevana tudi
morebitna sredstva drugih soﬁnancerjev, kotizacija za prireditve in druga sredstva soﬁnanciranja. V primeru, da razpoložljiva proračunska sredstva ne bodo zadostovala, bo
odobreno soﬁnanciranje projektov v vrstnem
redu glede na višino doseženih točk.
VIII. Obvezna oblika in vsebina vloge:
oblika in vsebina vloge je skupaj z opisom
predmeta razpisa, pogoji in podrobnejšimi
merili za dodelitev soﬁnanciranja navedena
v razpisni dokumentaciji.
IX. Predložitev vlog
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo dostavite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti
učinkovite rabe in obnovjivih virov energije
na lokacijo Dimičeva 12, 1000 Ljubljana,
označeno z natančno oznako na sprednji
strani: »Ne odpiraj – Javni razpis za soﬁnanciranje mednarodnih projektov za URE
in OVE«. V levem zgornjem kotu mora biti
navedeno ime in točen naslov vlagatelja.
Kot pravočasno prispele vloge se štejejo
vloge, ki bodo prispele najkasneje 29. 8.
2005 do 15. ure. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v
postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 8. do 15. ure
na Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za
aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije na lokaciji, Dimičeva 12, Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi
na spletni strani MOP na naslovu http//www.
gov.si/aure in na http//www.gov.si/mop.
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XI. Informacije o razpisu: vse dodatne
informacije o razpisu lahko interesenti dobijo vsak delavnik med 9. in 11. uro do konca
roka za predložitev vlog na tel. 01/300-69-90
(mag. Boris Selan ali mag. Jani Turk) oziroma po e-pošti: boris.selan@gov.si ali
jani.turk@gov.si.
XII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 30. 8. 2005 ob 14. uri v prostorih MOP
na lokaciji Dimičeva 12. Odpiranje vlog ne
bo javno.
XIII. Izid razpisa: vlagatelji bodo po postopku obveščeni o potrebni dopolnitvi vlog,
najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja pa
o izidu javnega razpisa.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 216/05
Ob-21143/05
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za skupni podvig, Koprska ulica
92, 1000 Ljubljana, telefaks 01/470-41-01.
2. (a) Kraj izvajanja del: gradbišče HE
Blanca in HE Krško.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: generatorji z vzbujevalnim sistemom, in sicer:
HE Blanca:
izdelavo tehnične dokumentacije, izdelavo in dobavo sinhronskih generatorjev z
vzbujalnim sistemom, montažo, zagonske
preizkuse s pogodbenim poskusnim obratovanjem, izvedbo meritve izkoristka, šolanje
naročnikovega osebja in odpravo napak v
garancijskem roku za tri komplete generatorske opreme z vzbujalnim sistemom, kot
sledi:
– sinhronski generator 3 kompleti,
– vzbujalni sistem 3 kompleti,
– hladilni sistem 3 kompleti,
– zavorni sistem 3 kompleti,
– specialna orodja za montažo 1 komplet,
– rezervni deli 1 komplet.
HE Krško:
izdelavo in dobavo sinhronskih generatorjev z vzbujalnim sistemom, montažo, zagonske preizkuse s pogodbenim poskusnim
obratovanjem, izvedbo meritve izkoristka,
šolanje naročnikovega osebja in odpravo
napak v garancijskem roku za tri komplete
generatorske opreme z vzbujalnim sistemom, kot sledi:
– sinhronski generator 3 kompleti,
– vzbujalni sistem 3 kompleti,
– hladilni sistem 3 kompleti,
– zavorni sistem 3 kompleti,
– rezervni deli 1 komplet.
3. Rok za dokončanje del:
HE BLANCA: od podpisa pogodbe do
3. 4. 2009,
HE KRŠKO: od podpisa pogodbe do
3. 4. 2012.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE
Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor,
telefaks 02/300-58-99, tel. 02/300-58-92,
kontaktna oseba: Vili Vindiš, univ. dipl. ek.,
elektronski naslov: vili.vindis@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 9. 2005.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
– za domače ponudnike 168.000 SIT
(DDV je vključen) z nakazilom na TRR št.
04302-0001020424 pri Nova KBM d.d., s
pripisom »Razpis LOT G – HE Blanca in
HE Krško«;
– za tuje ponudnike 700 EUR (DDV je
vključen) z nakazilom na račun pri Nova
KBM d.d., Swift coda: KBMASI2X, IBAN:

Št.

SI56 04302 0001020424, s pripisom »Tender LOT G – Blanca HPP and Krsko HPP«;
– ponudniki morajo pred prevzemom razpisne dokumentacije predložiti svojo davčno
številko in natančen naslov.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-58-92,
faks 02/300-58-99 do 29. 8. 2005 ob delovnih dnevih med 8. in 15. uro, po predhodni
telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 9. 2005 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna
170a, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 9. 2005 ob 12.15, na sedežu HSE Invest d.o.o.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti dve garanciji za resnost ponudbe, in sicer: garancijo v višini
najmanj 5% skupne neto ponudbene cene
za HE Blanca in garancijo v višini najmanj
5% skupne neto ponudbene cene za HE
Krško. Garancija za HE Blanca mora veljati
še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe za
HE Blanca in garancija za HE Krško mora
veljati še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe
za HE Krško.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti:
Usposobljenost za dobavo opreme in izvedbo del po tem razpisu bo priznana vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje naslednja
merila:
1. je registriran za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega razpisa;
2. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega
poslovanja; da njegovo poslovanje ne vodi
izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima
svoj sedež;
4. ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane;
5. ima stabilno in urejeno ﬁnančno poslovanje;
6. da je v zadnjih sedmih letih izdelal in
dal v pogon najmanj 5 sinhronskih generatorjev z nazivno močjo 15 MVA ali več,
7. razpolagajo z izkušenim strokovnim
osebjem za projektiranje, izdelavo in montažo opreme, ki je predmet tega razpisa;
8. imajo potrebno opremo za proizvodnjo
tovrstne opreme;
9. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete
za takšno proizvodnjo.
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10. Merila za dodelitev naročila: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za
skupni podvig
Ob-21148/05
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena
Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje
razvoja na področju varstva okolja (Uradni
list RS, št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02,
33/03, 42/04, 8/05 in 41/05) Ekološki sklad
Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
33OB05A
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je ugodno kreditiranje
občanov za naložbe na območju Republike
Slovenije v enega izmed naslednjih namenov:
A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode
– vgradnja toplotnih postaj za priklop na
omrežja daljinskega ogrevanja;
– vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode, pri katerih so vir toplote nizkotemperaturni kondenzacijski kotli;
– vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode, pri katerih so vir toplote nizkotemperaturni kotli na plinasta ali tekoča
goriva z izkoristkom, ki pri nazivni toplotni
moči presega 94%;
– vgradnja sistemov za prezračevanje in
toplozračno ogrevanje z rekuperacijo toplote;
B – raba obnovljivih virov energije
– vgradnja aktivnih in pasivnih solarnih
sistemov za ogrevanje prostorov oziroma
pripravo sanitarne tople vode;
– vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode,
ki izkoriščajo geotermalno energijo ali toploto okolice (toplotne črpalke);
– vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode
na lesno ali drugo biomaso (kurilne naprave
na lesno biomaso morajo imeti naslednje
toplotno-tehnične karakteristike: nazivni izkoristek kurilne naprave mora biti večji ali
enak 88%, vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nazivni moči mora biti manjša od
750 mg/m3, vrednost emisij prašnih delcev
mora biti manjša od 50 mg/m3, kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne
moči kurilne naprave);
– namestitev naprav za pridobivanje
električne energije s pomočjo sonca, vode
ali vetra z nazivno močjo do 50 kW;
C – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi
obstoječih stanovanjskih objektov
– vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata, steklene stene ipd.) z nizko toplotno prehodnostjo Umax=1,1 W/m2K
za zasteklitev oziroma Umax=1,4 W/m2K za
cele elemente;
– izvedba toplotne izolacije zunanje lupine
(fasade ali strehe) obstoječih stanovanjskih
objektov (dmin=8 cm za fasade, dmin=20 cm
za strehe);
D – gradnja ali obsežnejša rekonstrukcija
stanovanjskih objektov, pri katerih bo speciﬁčna poraba toplote za ogrevanje nižja od
45 kWh/(m2 leto)
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– vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata, steklene stene ipd.) z nizko toplotno prehodnostjo;
– izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (fasade ali strehe) stanovanjskih objektov;
E – nakup energetsko učinkovitih naprav
– nakup velikih gospodinjskih aparatov
(štedilniki, pečice, hladilniki in zamrzovalniki
ali njihove kombinacije, pralni, sušilni in pomivalni stroji ter klimatske naprave), ki so
po porabi energije razvrščeni v energijski
razred A ali višje, v skupni vrednosti najmanj
500.000 SIT;
F – nakup okolju prijaznih vozil
– nakup osebnih avtomobilov in motornih koles / koles z motorjem na električni ali
hibridni pogon;
G – odvajanje in čiščenje odpadnih
voda
– priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje;
– nakup in vgradnjo malih (individualnih
ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode;
– prekritje objektov z rastlinsko odejo
(zmanjšanje koeﬁcienta odtoka padavinskih voda);
H – nadomeščanje gradbenih materialov,
ki vsebujejo nevarne snovi
– zamenjava strešne kritine, ki vsebuje
azbestna vlakna (npr. salonit);
– odstranjevanje izolacijskih in protipožarnih oblog, ki vsebujejo azbestna vlakna;
– zamenjava vodovodnih in kanalizacijskih cevi iz materialov, ki vsebujejo azbest
ali težke kovine (svinec, cink…);
I – učinkovita raba vodnih virov
– namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice;
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36
72
120
36
72
120
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– namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode;
J – oskrba s pitno vodo
– zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer
javna oskrba ni predvidena).
Iz razpisanih sredstev bo mogoče ﬁnancirati vsa dela in nakupe opreme, potrebne
za izvedbo naložb iz prejšnjega odstavka.
2. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 800
milijonov SIT.
3. Pogoji kreditiranja
a) Splošni pogoji kreditiranja
Do pridobitve kredita po tem razpisu so
upravičeni:
– lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov;
– ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, njuni otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) upravičencev
iz predhodnih alinej s pisnim dovoljenjem
lastnika;
– najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika.
Za kredite za posamezno investicijo lahko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne
more preseči 80% vrednosti investicije. Kredit lahko pridobijo občani, ki imajo zadostne
redne mesečne dohodke in kredit zavarujejo
pri Zavarovalnici Triglav d.d., Ljubljana.
b) Finančni pogoji kreditiranja
S krediti Sklada je mogoče ﬁnancirati
do 80% vrednosti investicij iz prve točke.
Najvišji posamični kredit znaša 5 milijonov
SIT. Najdaljša odplačilna doba za kredite po tem razpisu znaša 10 let. Občani
bodo kredit vračali v mesečnih anuitetah,
ki praviloma ne smejo biti nižje od 10.000
SIT in ne višje od prostega dela ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v zadnjih

treh mesecih s tem, da mora po odbitju
odtegljajev (upravno administrativne prepovedi, sodne izvršbe ali davčne prisilne
izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo
najmanj znesek v višini minimalne plače,
zmanjšane za plačilo davkov in obveznih
prispevkov za socialno varnost. Pri obračunu anuitet se bo uporabljal linearni
način izračuna.
Letna ﬁksna nominalna obrestna mera
je 3,2%.
Stroške obdelave vlog in spremljanja
kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna banka – zastopnik Sklada (Nova KBM,
d.d. Maribor, v nadaljevanju: NKBM) kreditojemalcu skladno s tarifnim pravilnikom
Sklada in pogodbo o opravljanju bančnih in
zavarovalniških storitev za kredite, odobrene na tem javnem razpisu, in sicer:
– za sklenitev pogodbe v enkratnem znesku 9.188,70 SIT,
– za vodenje kredita enkrat letno 28,12
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan obračuna,
za čas od 1. 8. 2005 do 30. 6. 2006 je cena
ﬁksna in znaša 6.737,60 SIT,
– za zavarovanje kredita z odplačilno
dobo do 3 leta 1,14% od zneska zavarovalne osnove,
– za zavarovanje kredita z odplačilno
dobo do 6 let 1,62% od zneska zavarovalne
osnove,
– za zavarovanje kredita z odplačilno
dobo do 10 let 1,8% od zneska zavarovalne
osnove.
Poleg tega je kreditojemalec ob vložitvi
vloge dolžan plačati upravno takso v višini
200 točk oziroma na dan objave razpisa
3.400 SIT.
Efektivna obrestna mera je prikazana v
tabeli.

anuiteta

stroški ob podpisu pogodbe

EOM *

43.724,00
22.894,00
14.591,00
58.299,00
30.526,00
19.455,00
72.873,00
38.157,00
24.319,00
87.488,00
45.789,00
29.182,00

27.122,10
35.881,40
40.694,40
33.103,70
44.783,30
51.200,60
39.084,90
53.684,10
61.706,80
45.082,90
62.586,10
72.211,90

5,50%
5,01%
4,69%
5,13%
4,72%
4,43%
4,91%
4,54%
4,28%
4,76%
4,42%
4,18%

anuiteta

stroški ob podpisu pogodbe

EOM *

51.047,60
71.486,90
82.717,20
57.027,20
80.387,70
93.223,40
63.010,80
89.289,70
103.727,50
68.992,00
98.190,40
114.233,70

4,65%
4,34%
4,10%
4,57%
4,27%
4,05%
4,51%
4,22%
4,00%
4,46%
4,19%
3,97%

102.022,00
53.420,00
34.046,00
116.592,00
61.051,00
38.910,00
131.172,00
68.683,00
43.773,00
145.746,00
76.314,00
48.637,00

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
*Izračunana efektivna obrestna mera
(EOM) je informativne narave. Izračunana
je ob predpostavki, da je kredit odobren po
pogodbeni obrestni meri 3,2% letno in na
dan 30. 6. 2005 s pogojem, da je izkoriščen in prenesen v odplačevanje isti dan, ob
upoštevanju stroškov zavarovanja in storitev
banke, ki so v tabeli prikazani kot stroški
ob podpisu pogodbe ter storitev vodenja
kredita. Na dan izračuna je upoštevano tudi
plačilo upravne takse v znesku 3.400 SIT.
Banka obračunava storitve vodenja enkrat
letno in ti stroški niso zajeti v znesku stroškov ob podpisu kreditne pogodbe. Upoštevan je srednji tečaj Banke Slovenije na
dan 15. 6. 2005 v višini 239,6028 SIT za 1
EUR. Izračun se spremeni, če se spremenijo postavke, ki so upoštevane v informativni
tabeli, npr. višina kredita, datum odobritve in
prenosa v odplačevanje, doba odplačevanja
kredita, tečaj EUR, višina upravne takse. V
izračunu niso zajeti stroški, navedeni v 18.
členu Zakona o potrošniških kreditih (stroški, ki nastanejo v zvezi z zamudo oziroma
opominjanjem kreditojemalca zaradi nerednega odplačevanja kredita, morebitni stroški
nakazovanja mesečnih obveznosti ipd.).
c) Ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu pogodbe obvezal, da bodo vsa dela opravljena
skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi
predpisi. Nespoštovanje tega določila pomeni nenamensko porabo sredstev.
Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal
v primeru navajanja neresničnih navedb v
prijavi ali nenamenske porabe sredstev takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva črpanja do vračila kredita po zakonski zamudni obrestni meri. Sklad lahko
proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi
druga pravna sredstva.
4. Vsebina vloge
Razpisno dokumentacijo z obrazci
za vlogo kandidati naročijo na Eko skladu, j.s., tel. 01/241-48-20 ali v NKBM, tel.
02/229-28-06 ali 229-28-61 in jo prejmejo
po pošti. V razpisni dokumentaciji so podrobno opredeljena dokazila, ki jih mora
kandidat kot sestavni del vloge predložiti
za posamezen tip investicije. Vloga mora
vsebovati:
a) prijavo s podatki o kreditojemalcu in
objektu;
b) dovoljenje pristojnega upravnega
organa, kadar je le-to potrebno za nameravano investicijo (opredeljeno v Navodilu o
obvezni vsebini vloge in obvezni zahtevani
dokumentaciji za prijavo na razpise Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ur. l. RS, št. 21/01 in
44/04);
c) dokazilo o lastništvu objekta, če je
upravno dovoljenje starejše od 1 leta ali za
izvedbo investicije ni potrebno;
d) predračun, izdelan v skladu z razpisnimi pogoji na osnovi zakonsko opredeljene
projektne dokumentacije, s popisom del in
materiala ter navedbo odgovorne osebe za
izvedbo del;
e) izjavo lastnika nepremičnine, da je
seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu;
f) izjavo izvajalca oziroma dobavitelja
(sestavni del razpisne dokumentacije):
– da bo opravil poseg skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi predpisi;
– da bodo vsa dela končana najkasneje
v petih mesecih;

Št.

– da bo ob zaključku del pridobil dokazilo
o ustreznosti izvedenih del (opredeljeno v
razpisni dokumentaciji);
g) kopijo sklepa o registraciji izvajalca,
iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje
pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti;
h) pri namenih iz točk 1.A), 1.C) in 1.E)
tega razpisa izvleček iz projekta ali ustrezno
dokazilo s strani proizvajalca ali dobavitelja
materiala ali opreme, ki izkazuje njegove
poglavitne ﬁzikalne oziroma tehnične lastnosti;
i) pri namenih iz točke 1.D) tega razpisa
kopijo izkaza toplotnih karakteristik stavbe,
ki je obvezni del projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja;
j) potrdilo o plačilu upravne takse.
5. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od
objave razpisa v Uradnem listu RS. Razpis
velja do porabe razpisanih sredstev, vendar
najkasneje do 31. 1. 2006.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad,
j.s., Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Ob vložitvi vloge je dolžan plačati upravno takso v
višini 200 točk oziroma na dan objave razpisa 3.400 SIT. Upravno takso plača s položnico, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ali s priloženimi taksnimi vrednotnicami
za 200 točk ali z gotovinskim vplačilom ali
pa s plačilom z bančno ali kreditno kartico
ob oddaji vloge na Skladu.
6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev upravičencem se uporablja postopek, določen z
Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 22/05; ZUP-UPB1). Zoper odločbo ima prosilec pravico pritožbe v zakonsko določenem roku.
7. Poraba in odplačevanje kreditov
Skupaj s pozitivno odločbo prejme kreditojemalec po pošti potrebne obrazce za
ugotovitev višine dohodkov in kreditne sposobnosti. Izpolnjene obrazce pošlje najpozneje v roku 90 dni po prejemu odločbe
na naslov Nova KBM, d.d., Ekspozitura
Tyrševa, Tyrševa 2, 2505 Maribor. Banka
pregleda dokumente in zahteva morebitne
dopolnitve ter sestavi kreditno pogodbo, ki
jo pošlje kreditojemalcu v podpis v bančno
poslovalnico, ki jo je kreditojemalec izbral v
obrazcu za vlogo.
Kreditne pogodbe kandidatov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, bodo podpisane s
strani Sklada oziroma njegovega pooblaščenca v desetih delovnih dneh po prejemu
dokumentov iz prejšnjega odstavka. Kreditojemalec mora skleniti kreditno pogodbo
v roku deset dni od dneva, ko ga je NKBM
pozvala k podpisu pogodbe, sicer se šteje,
da je odstopil od vloge. Rok za zaključek investicije je 5 mesecev od datuma sklenitve
kreditne pogodbe.
V petih delovnih dneh po prejemu podpisane kreditne pogodbe NKBM nakaže na
transakcijski račun izbranega izvajalca del
sredstva v višini 60% odobrenega zneska.
Po izplačilu začne NKBM za izplačani del
kredita obračunavati pogodbene obresti.
Preostalih 40% odobrenega zneska
NKBM nakaže na TRR izvajalca v petih delovnih dneh po predložitvi dokazila o zaključku del, ki vsebuje tudi kopije izstavljenih računov za celoten obseg investicije in
dokazilo o plačilu lastne udeležbe kreditojemalca, pri naložbah iz točke 1.H pa tudi
potrdilo upravljalca odlagališča o ustreznem
deponiranju odpadkov, ki vsebujejo azbest-
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na vlakna. Pred izplačilom preostalih 40%
odobrenega zneska lahko kreditojemalec
pisno zaprosi Sklad za znižanje že odobrenega kredita, sicer Sklad ta znesek uskladi
s predloženimi računi.
Če kreditojemalec najpozneje pet delovnih dni pred potekom roka petih mesecev
ne dostavi dokazila iz prejšnjega odstavka, ga NKBM pisno obvesti o prekoračitvi
roka. V primeru upravičenih razlogov lahko
kreditojemalec pred potekom petmesečnega roka pisno zaprosi Sklad za podaljšanje
roka za predložitev dokazila o zaključku del.
Če se ne odzove na obvestilo NKBM, pravica do preostalih 40% odobrenega zneska
kredita zapade, hkrati pa zaradi nenamenske porabe sredstev Sklad lahko sproži postopek za takojšnje vračilo dotlej izplačanih
sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi za čas od črpanja sredstev in s
stroški izterjave.
Po črpanju celotnega odobrenega zneska ali po črpanju 60% odobrenega zneska
in zapadlosti pravice do preostanka kredita
po določilih predhodnega odstavka banka
prenese kredit v odplačilo prvega v naslednjem mesecu in prične z zaračunavanjem
anuitet kreditojemalcu. O prenosu kredita
v odplačilo banka pisno obvesti kreditojemalca.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Ljubljana
Ob-21126/05
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
dizelskega goriva
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca (poštni naslov, številka telefona in številka telefaksa): Dunajska 106, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300,
faks 01/58-97-347.
3. Vrsta, kakovost in količina ponujenega
blaga: dizelsko gorivo, kakovost skladna z
zahtevami pravilnika o ﬁzikalno kemijskih
lastnostih tekočih goriv (Ur. l. RS, št. 65/05),
okoli 5,500.000 litrov.
4. Kraj, čas in način prevzema blaga: trošarinska skladišča Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Republiki Sloveniji, najkasneje do 9. 9. 2005. Stroški količinskega in kakovostnega prevzema bremenijo
ponudnika. Prodajalec nudi kupcu možnost
skladiščenja v prodajalčevem trošarinskem
skladišču za nedoločen čas. O tem bo sklenjena posebna pogodba o skladiščenju ali
dodatek k že obstoječi pogodbi.
5. Najnižja ponudbena cena je modelska cena brez M (marže distributerjev) za
dizelsko gorivo (D-2) izračunana na osnovi
formule iz Uredbe o oblikovanju cen naftnih
derivatov (Ur. l. RS, št. 84/04), EXW skladišče Zavoda Republike Slovenije za blagovne
rezerve, na dan prodaje.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za odkup celotne ali delnih količin blaga. Najmanjša možna odkupljena količina je 1,000.000
litrov.
Edino merilo za oceno ponudb je ponudbena cena.
V primeru, da bosta oziroma bodo ponujene enake cene, bosta oziroma bodo izbrane kot najugodnejše ponudbe vse ponudbe
z enakimi cenami, s tem da se naročilo
odda tem ponudnikom v enakih deležih. V
primeru, da v najugodnejši ponudbi ni ponujen nakup celotne razpisane količine, bo
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izbrana najugodnejša ponudba za ponujeno
količino, za razliko pa naslednja oziroma naslednje najugodnejše ponudbe.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% ponudbene vrednosti na transakcijski račun številka: 01100-6030230073.
Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni, brez
obresti.
7. Rok za podpis pogodbe: ponudnik
mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od
dneva prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik
podpisane pogodbe ne vrne v tem roku,
prodajalec priloženo kavcijo zadrži.
8. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik mora plačati kupnino pred prevzemom blaga na transakcijski račun številka:
01100-6030230073. Položena kavcija se
delno lahko všteje v kupnino, po dokončnem
obračunu prevzetih količin se razlika vrne v
roku 5 dni, brez obresti.
9. Dodatne informacije o razpisu (lokacije skladiščenja, kakovost…): Karmen Verbovšek, tel. 01/58-97-313 in Vida Trunk, tel.
01/58-97-324, faks 01/58-97-347.
10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 11. 8. 2005 do 10.
ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
dizelskega goriva – ne odpiraj«.
Ponudbi je obvezno potrebno predložiti
potrdilo o plačani kavciji.
Ponudbe je potrebno predložiti na: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 8. 2005 ob 11. uri, v sejni sobi v VIII.
nadstropju, Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
12. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 7. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-21310/05
Svet javnega zavoda »Dom podiplomcev
Ljubljana«, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, na
podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Ur. l.
RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in Pravil o
upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« (Ur. l. RS, št. 71/03, 89/03 in
77/04) objavlja
javni razpis
za sprejem študentov podiplomskega
študija v Dom podiplomcev Ljubljana za
študijsko leto 2005/2006
Vsebina razpisa
I. Prošnja za sprejem, roka za oddajo
in priloge
II. Pogoji in merila za bivanje
III. Obveščanje študentov
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas in cena bivanja
I. Prošnja za sprejem, roka za oddajo
in priloge
1. Prošnja za sprejem z dokazili se vloži
na obrazcu »Vloga za sprejem študentov
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v Dom podiplomcev Ljubljana za študijsko
leto 2005/2006«. Prošnja mora biti poslana
v slovenskem jeziku, vse priloge pa uradno
prevedene v slovenščino.
Obrazec dobite na internetnem naslovu:
www.dpl.si, na recepciji Doma podiplomcev
Ljubljana (v nadaljevanju: DPL) ali pa vam
ga na zahtevo pošljemo po pošti.
2. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo za sprejem najpozneje do četrtka,
15. septembra 2005, na naslov: Dom podiplomcev Ljubljana, Komisija za sprejem,
Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »Ne
odpiraj – Vloga za sprejem v DPL«.
3. Dokazilo o statusu študenta podiplomskega študija morajo študenti predložiti Komisiji za sprejem v roku treh dni po
vpisu, najpozneje pa do torka, 18. oktobra
2005.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na tel. 01/580-56-02, Suzana Flegar,
ali na elektronskem naslovu: info@dpl.si.
II. Pogoji in merila za bivanje
Študenti morajo za bivanje v Domu podiplomcev izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih
ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,
– državljani Republike Slovenije morajo
imeti prebivališče, iz katerega prihajajo v
kraj študija, oddaljeno najmanj 25 km od
kraja študija,
– da se študij izvaja v Ljubljani oziroma
največ 50 km oddaljenem kraju od Ljubljane.
Pogoj iz prve alinee prejšnjega odstavka
tega člena o nezaposlenosti ne velja za študente s statusom mladega raziskovalca in
asistenta stažista.
Študenti s statusom mladega raziskovalca ali asistenta stažista morajo k vlogi
priložiti pogodbo o zaposlitvi.
Študenti, razen študentov s statusom
mladega raziskovalca ali asistenta stažista,
morajo vlogi za sprejem priložiti:
– potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,
iz katerega je razvidno, da niso prijavljeni v
evidenci brezposelnih oseb,
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o vrsti zdravstvenega zavarovanja, iz katerega je razvidno, da niso
zaposleni.
Izjemoma lahko v Domu podiplomcev
bivajo študenti, katerih stalno prebivališče je
od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km,
če:
– imajo do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
– nimajo več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno ali
– živijo v posebno težkih socialnih in
zdravstvenih razmerah.
Vrednost meril za nastanitev študentov
je 100%.
Vrednost posameznega merila je:
1. študijska uspešnost – 60%,
2. izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti – 10%,
3. oddaljenost stalnega prebivališča od
kraja študija – 10%,
4. posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo – 10%,
5. dodatna razvrstitvena merila – 10%.
1. Študijska uspešnost se ob upoštevanju povprečne ocene točkuje po naslednji
lestvici:
– do 6,9 – 5 točk,
– 7,0 do 7,5 – 10 točk,

– 7,6 do 8,0 – 20 točk,
– 8,1 do 8,5 – 30 točk,
– 8,6 do 9,0 – 40 točk.
– 9,1 do 9,5 – 50 točk,
– 9,6 do 10,0 – 60 točk.
Pri študentih prvega letnika podiplomskega študija se povprečna ocena izračuna
kot srednja vrednost ocen vseh opravljenih
izpitov zadnjega letnika, ki so se ocenjevali
z ocenami od 1 do 10. Pri računanju se ne
upošteva ocena diplomske naloge oziroma
diplomskega izpita.
Pri študentih višjih letnikov podiplomskega študija se povprečna ocena izračuna kot
srednja vrednost ocen pri vseh opravljenih
obveznostih v preteklih letih podiplomskega
študija, ki so se ocenjevale z ocenami od
1 do 10.
2. Za izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti se dodeli:
– za državno ali tujo nagrado – 10 točk,
– avtorstvo in objava članka, razprave
oziroma drugega prispevka v domači ali tuji
strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku – 10 točk,
– udeležba s samostojnim prispevkom
oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo,
stvaritvijo na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma
drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 10 točk,
– udeležba na strokovnih seminarjih,
znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na
državni ali mednarodni ravni – 5 točk.
Točke se lahko seštevajo, zbrati je mogoče največ 10 točk.
3. Oddaljenost prebivališča, iz katerega
prihajajo v kraj študija, za študente, državljane Republike Slovenije, od kraja študija
se točkuje tako, da je mogoče zbrati največ
10 točk, in sicer:
– do 50 km – 1 točko,
– 51 do 100 km – 3 točke,
– 101 do 150 km – 5 točk,
– 151 do 180 km – 8 točk,
– nad 181 km – 10 točk.
4. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo se točkujejo tako, da
je mogoče zbrati največ 10 točk.
Če študent predloži dokazila pristojnih
organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali
zdravstvenem položaju (npr. najmanj 80%
invalid, težak bolnik, težke socialne razmere), ki niso starejša od treh mesecev, se mu
po individualni obravnavi dodeli 5 točk.
Študentki materi ali študentu očetu, ki
bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, kar
v vlogi izkaže s fotokopijo rojstnega lista
otroka in izjavo, da bo imel(a) med študijem
otroka pri sebi, se prišteje 5 točk. Otrok mora
biti mlajši od šestih let ali šoloobvezen.
5. Dodatna razvrstitvena merila se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 10
točk.
Študentom Slovencem brez slovenskega
državljanstva in študentom, tujim državljanom, se dodeli 10 točk.
Študentom, otrokom padlih v vojni za
Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso
starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za
sprejem v DPL, se dodeli 10 točk.
III. Obveščanje študentov
O sprejemu študentov v DPL odloča Komisija za sprejem, ki jo imenuje Svet zavoda.
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Na podlagi popolnih in pravočasno prispelih vlog bo Komisija za sprejem ugotovila
ali študent izpolnjuje pogoje za sprejem v
DPL. Do 20. oktobra 2005 bo na podlagi
meril za bivanje v DPL določila zbrano število točk za posameznega študenta in ga
uvrstila na prednostni seznam. Študenti z
enakim številom točk se bodo razvrstili na
seznam tako, da se bodo po vrstnem redu
upoštevala merila 3., 4. in 1. točke II. poglavja tega razpisa. Če bo več študentov še
vedno doseglo enako število točk, se bodo
pri razvrstitvi po vrsti dodatno upoštevala
oddaljenost prebivališča, iz katerega prihajajo v kraj študija, od kraja študija iz 3. točke
II. poglavja tega razpisa in povprečna ocena
iz 1. točke II. poglavja tega razpisa.
Najkasneje v treh dneh po določitvi prednostnega seznama bo ta objavljen na oglasni deski DPL, Gosarjeva 9,
Ljubljana, na spletnih straneh Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
(www.mvzt.gov.si) in na spletnih straneh
DPL (www.dpl.si).
Študenti bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje in merila za bivanje v DPL, obveščeni
po pošti na naslov stalnega prebivališča najpozneje do 24. oktobra 2005.
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas in cena bivanja
Za sprejem študentov v DPL je v študijskem letu 2005/2006 na voljo predvidoma
25 garsonjer.
Študenti, vpisani v študijski program za
pridobitev specializacije ali magisterija, lahko bivajo v DPL največ dve leti in pol, tisti,
ki so vpisani v študijski program za pridobitev doktorata znanosti brez poprejšnjega
magisterija največ pet let, tisti, ki so vpisani
v študijski program za pridobitev doktorata
znanosti po poprejšnjem magisteriju pa največ dve leti in pol. To velja za tiste, ki začnejo bivati v DPL v prvem letniku študija.
Za ostale se bivanje sorazmerno skrajša
glede na to, v katerem letniku so začeli bivanje v DPL.
Cene mesečnega najema z vključenim
DDV so v obdobju od 1. 6. 2005 do 30. 9.
2005 naslednje:
a) garsonjera v podpritličju: 28.486 SIT,
b) garsonjera v pritličju: 34.421 SIT,
c) garsonjera v nadstropju: 37.270 SIT.
Cene najema se vsake štiri mesece revalorizirajo v skladu z rastjo življenjskih potrebščin po objavljenih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
Svet DPL
Ob-21474/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04), Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004 –
2006, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 51.
seji (sklep Vlade RS, št. 915-13/2001-12 z
dne 11. 12. 2003), Programskega dopolnila za obdobje 2004–2006, ki ga je sprejel
Nadzorni odbor za izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije
2004–2006 na seji dne 10. 12. 2003, sprememb Programskega dopolnila za obdobje
2004–2006, ki jih je sprejel Nadzorni odbor
za izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na
seji dne 7. 6. 2005, Nacionalnega akcijske-

Št.

ga programa zaposlovanja za leto 2004,
ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
100-02/2001-8 z dne 23. 9. 2004, Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01, 31/03,
135/03, 80/04 in 60/05), Programa aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, ki
ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
11002-1/2005/13 z dne 17. 3. 2005, Uredbe o izvajanju postopkov porabe sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 30/04, 48/04, 87/04 in 39/05),
instrumenta ISU ESS, ki ga je Programski
svet posredniškega organa potrdil na 19.
seji dne 25. 7. 2005, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Glinška
12, objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev delavnic
»Informacijski centri iskalcev
zaposlitev«
1. Naročnik: zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa izboljšati zaposljivosti brezposelnih oseb preko izbora izvajalcev delavnic »Informacijski centri iskalcev zaposlitve«.
Cilji:
– povečati informiranost iskalcev zaposlitve z možnimi načini iskanja zaposlitve,
– izboljšati prilagodljivost iskalcev zaposlitve na trgu delovne sile,
– motiviranje in povečanje zaposlitvenih
možnosti iskalcev zaposlitve.
Poseben poudarek bo namenjen horizontalnim prioritetam Enotnega programskega
dokumenta 2004–2006, in sicer usposabljanju s področja informacijsko – komunikacijskih tehnologij, usposabljanju s področja
trajnostnega razvoja ter zagotavljanju enakih možnosti po spolu.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je (so)ﬁnanciranje informiranja in usposabljanja brezposelnih oseb skozi delavnice »Informacijski
centri iskalcev zaposlitve«, ki iščejo zaposlitev, kar predstavlja izvajanje Ukrepa 1:
»Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela«
znotraj 2. prednostne naloge »Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje« Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 in Programskega
dopolnila za obdobje 2004–2006, in sicer
podaktivnosti 2.1.1.1. »Institucionalno usposabljanje« znotraj aktivnosti: 2.1.1. »Usposabljanje brezposelnih«.
V okviru javnega razpisa lahko vlagatelji
kandidirajo:
– za soﬁnanciranje upravičenih stroškov
v povezavi z izvajanjem delavnic »Informacijski centri iskalcev zaposlitve« za področja
posameznih območnih služb Zavoda RS za
zaposlovanje.
Predvidena vsebina delavnic je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Kraj izvajanja delavnic: Republika Slovenija – posamezna področja območnih služb
Zavoda RS za zaposlovanje: Območna služba Celje, Območna služba Koper, Območna
služba Kranj, Območna služba Ljubljana,
Območna služba Maribor, Območna služba Murska Sobota, Območna služba Nova
Gorica, Območna služba Novo mesto, Območna služba Ptuj, Območna služba Sevnica, Območna služba Trbovlje in Območna
služba Velenje.
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Posamezni vlagatelj lahko vloži vlogo za
izvajanje delavnic na področju ene ali več
območnih služb ZRSZ.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati:
1. da imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
2. da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem
postopku oziroma niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti;
3. da jim v zadnjih petih letih ni bila
izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s kateri jim je prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet razpisa;
4. da so ﬁnančno in poslovno sposobni;
5. da za projekt, za katerega podajajo
vlogo na ta javni razpis, niso pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči
iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna ali iz sredstev EU.
Izvajalci morajo izpolnjevati poleg z zakonom določenih pogojev še sledeče pogoje:
– da je izvajalec registriran za izvajanje
izobraževalne dejavnosti;
– zagotavljanje usposobljenosti izvajalcev programa in mentorjev,
– zagotovitev opreme za usposabljanje,
– zagotavljanje izvajanja delavnic v trajanju najmanj 3 mesece.
5. Merila za izbor
Vloge bodo ocenjene v 2 fazah: sklopu A
in sklopu B ocenjevanja.
Sklop A – vsebinsko ocenjevanje
V prvi fazi bodo vloge ocenjene po naslednjih vsebinskih merilih:
Merilo

Maks.
število

1. Ustreznost ciljnih skupin
glede na lokalne razmere
na trgu dela

60 točk

2. Ustrezna usposobljenost
mentorja

40 točk

3. Ustreznost zagotavljanja
lokacijskih in prostorskih pogojev

35 točk

4. Reference izvajalca

30 točk

5. Ustreznost ﬁnančnega
plana

25 točk

Maksimalno število točk za
sklop A ocenjevanja

190 točk

Minimalno število točk, da
se vloga izbere za nadaljnje
ocenjevanje:

114 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Za nadaljnje ocenjevanje bodo izbrane
vloge, ki bodo ovrednotene z najmanj 114
točkami (60% vseh možnih točk).
Vloge, ki ne bodo dosegle najmanj 114
točk v sklopu A ocenjevanja, bodo zavrnjene.
Sklop B – ocenjevanje glede na geografsko razporejenost
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Merilo

Maks.
število

1. Vloga za izvajanje v regiji z nadpovprečno stopnjo
brezposelnosti

20 točk

2. Vlagatelj bo izvajal delavnice na področju dveh ali
več območnih služb Zavoda
RS za zaposlovanje

10 točk

Maksimalno število točk za
sklop B ocenjevanja

30 točk

Maksimalno možno število
točk skupaj:

220 točk

Minimalno število točk skupaj, da se vloga izbere:

132 točk

Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene
z najmanj 132 točkami (60% vseh možnih
točk). V primeru večjega števila izbranih vlog
od razpoložljivih sredstev bodo izbrani tisti
vlagatelji, ki bodo zbrali višje število točk. V
primeru da bo več vlog doseglo isto število
točk, bo izbran vlagatelj, katerega vloga je
prej prispela na javni razpis (po zaporedju
prispetja vloge za posamezni sklop).
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje ﬁnanciranja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za soﬁnanciranje izvajanja delavnic
»Informacijski centri iskalcev zaposlitev« v
okviru podaktivnosti za leto 2005 znaša skupaj 182,797.000 SIT.
Sredstva bodo črpana iz:
– sredstev Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 3559 – sredstva
EU za ukrep 2.1 v višini 137,097.750 SIT
ter
– lastne udeležbe k sredstvom Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 3558 – Lastna udeležba-Ukrep 2.1
ESS v višini 45,699.250 SIT.
Obdobje izvajanja in ﬁnanciranja: od
podpisa pogodb o izvajanju in ﬁnanciranju
do 30. 11. 2005.
7. Najnižja in najvišja višina sredstev, ki
so na razpolago za posamezni predmet javnega razpisa in delež soﬁnanciranja
Vlagatelj v vlogi opredeli celotne predvidene upravičene stroške, ki morajo temeljiti
na dejanskih stroških za izvajanje delavnice,
ki je predmet tega razpisa. Vrste upravičenih stroškov so navedene v nadaljevanju,
njihov podrobnejši opis ter navedba dokazil
za njihovo uveljavljanje pa v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni stroški za izvajalce delavnic
»Informacijski centri iskalcev zaposlitev«:
– stroški izvedbe programa (plača mentorjev in plača tehničnih sodelavcev, ki izvajajo delavnice),
– materialni stroški (najemnina prostorov, časopisi in ostala literatura, telefon, internet, pisarniške potrebščine, avdio-vizuelna sredstva…),
– stroški opreme (amortizacija, leasing
ali najem za obdobje izvajanja delavnic).
Višina upravičenih stroškov ne sme presegati 6 minimalnih mesečnih plač na udeleženca, oziroma skladno z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja.
Upravičeni stroški so podrobneje obrazloženi v razpisni dokumentaciji.
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Da jih lahko vlagatelj uveljavlja, morajo
obvezno zadostiti vsem sledečim pogojem:
– Stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem podaktivnosti.
– Vsi stroški morajo biti dokazljivi, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
– Vsi stroški morajo biti v skladu z določili Uredb Komisije Evropskih skupnosti št.
1685/2000 in 1145/2003.
– Stroški DDV so upravičeni le, če jih
dejansko in dokončno nosi vlagatelj v delu,
ki se ne povrne. DDV, ki ga je moč na kakršen koli način izterjati, ne more veljati za
upravičeni strošek; tudi če ga vlagatelj nikoli
ne izterja.
Sredstva bodo izbranim vlagateljem izplačana na podlagi sklenjenih pogodb in
potrjenih poročil – priloga poročil so dokazila
o celotnih nastalih stroških.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj
– vloga za Javni razpis za izbor izvajalcev
delavnic »Informacijski centri iskalcev zaposlitev«.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene,
bodo neodprte vrnjene vlagatelju.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana. Tiste vloge, ki bodo
posredovane s pošto morajo biti poslane
priporočeno.
Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo
ustrezno označene in bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najkasneje do 12. ure,
16. avgusta 2005.
Vse vloge, ki bodo prispele po roku za
oddajo vlog, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti. Vloga, ki
na razpisni rok ne bo prispela do zahtevane
ure, bo neodprta vrnjena vlagatelju, tudi v
primeru, če vlagatelj predloži dokazilo o pravočasni oddaji ponudbe na pošti.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo 16. avgusta 2005.
Odpiranje ne bo javno.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko
2.1.3. razpisne dokumentacije »Navodila za
pripravo popolne vloge«. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, se v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi
vloge. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v
skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.
Vloge, za katere bo komisija ugotovila,
da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu
z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo obravnavala strokovna komisija in jih
ocenila v skladu z merili, navedenimi v točki
5. tega javnega razpisa, ki so podrobneje
razložena v točki 3. »Merila za oceno vloge«
razpisne dokumentacije.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 20 dni od odpiranja
vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se nahaja v vložišču (v kleti,
soba št. 4) Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana in
na spletnih straneh zavoda http://www.ess.
gov.si.

12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna
vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov:
barbara.gregoric@ess.gov.si, ali po pošti na
naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Barbara Gregorič Brezavšček),
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana. Vprašanja
in odgovori bodo objavljeni na spletni strani
Zavoda: www.ess.gov.si.
13. Obveščanje in informiranje
Izbrani vlagatelji, soﬁnancirani s sredstvi
Evropskega socialnega sklada morajo zagotoviti, da bodo vsi končni koristniki (iskalci
zaposlitve – brezposelne osebe), obveščeni
o soﬁnanciranju iz Evropskega socialnega
sklada.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo skladno s predpisi ESS udeležence
delavnic ter javnost informirali in obveščali o
tem, da je izvajanje podaktivnosti soﬁnancirano s strani Evropskega socialnega sklada
in s strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve ter da bodo vse publikacije
ali komunikacije, povezane z izvajanjem podaktivnosti omenjale soﬁnanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da bo
kakršnokoli gradivo za delavnice ter prostori,
kjer se bo usposabljanje izvajalo, opremljeni
tako, da bo zagotovljena vidnost logotipa
EU in besedila: »Program delno ﬁnancira
Evropska Unija« ter vidnost logotipa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in
besedila: »Program delno ﬁnancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve«.
14. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani
izbranih prejemnikov in upravičencev do pomoči (sredstev), lahko tehnično, administrativno in ﬁnančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne
za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev Evropskega socialnega
sklada nad pravilnostjo postopkov izvajanja
ter učinkovitostjo programa in posameznih
aktivnosti. Izvajalec se s podpisom pogodbe
zaveže da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost stroškov,
soﬁnanciranih za izvajanje izbranega programa usposabljanja in izobraževanja; ali na
kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z
izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja programa zagotovil vse
zahtevane podatke.
V primeru, da vlagatelj izvajanje pogodbenih aktivnosti s pogodbo prenese na zunanjega izvajalca, se zaveže, da bo v pogodbo z zunanjim izvajalcem vnesel klavzulo, s katero se bo zunanji izvajalec zavezal
pristati na enake kontrole, s strani institucij
Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki
so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev Evropskega
socialnega sklada, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo izvajanja, kot
je zavezan izvajalec sam.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 900-11/2005-21-14206
Ob-21135/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(Uradni list RS, št. 108/04) in 61. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) Četrtna skupnost Šentvid
Mestne občine Ljubljana objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programa Dan
požarne varnosti neproﬁtnih organizacij
in ustanov, ki delujejo na območju
Četrtne skupnosti Šentvid Mestne
občine Ljubljana za leto 2005
I.
1. Uporabnik proračunskih sredstev je:
Četrtna skupnost Šentvid Mestne občine
Ljubljana, Prušnikova 106, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je: soﬁnanciranje programa Dan požarne varnosti Četrtne skupnosti Šentvid.
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,
– 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 in program za udeležence brezplačna
oziroma nepridobitno in neproﬁtno ovrednotena,
– 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:
– na razpis se lahko prijavijo društva, nepridobitne organizacije in ustanove registrirane na območju Četrtne skupnosti Šentvid,
ki se kot z osnovno dejavnostjo ukvarjajo s
požarno varnostjo,
– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto,
– da delujejo in izvajajo aktivnosti ter
programe v dobro in za prebivalce Četrtne
skupnosti Šentvid na njenem teritoriju,
– da sodelujejo s Svetom Četrtne skupnosti Šentvid in ga obveščajo o svojih aktivnostih,
– 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 izvedbo programa je na razpolago
200.000 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 Šentvid.
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 Šentvid Mestne občine Ljub-

Št.

ljana, Prušnikova 106, Ljubljana, in sicer v
zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis za program dneva požarne
varnosti ČS Šentvid, MOL«.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, 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 Šentvid MOL, sicer ne bo obravnavana.
2. Odpiranje vlog: bo javno, in sicer dne
8. 9. 2005 ob 16. uri v sejni sobi Četrtne
skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana.
3. Odločanje o dodelitvi sredstev: o dodelitvi sredstev bo odločil Svet četrtne skupnosti Šentvid 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 v 45 dnevih po odpiranju ponudb.
5. Dvig razpisne dokumentacije: dodatne
informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Robert Golavšek, tel. 01/512-46-07
ali e-pošta: mol.sentvid@siol.ne
mol.sentvid@siol.net.
Četrtna skupnost Šentvid
Št. 32001-4/2005
Ob-21118/05
Na podlagi Sklepa Občinskega sveta
Občine Postojna o potrditvi programa porabe sredstev za ﬁnančne intervencije na
področju kmetijstva z dne 20. 4. 2004 in v
skladu s predlogom razdelitve sredstev za
ﬁnančne intervencije v kmetijstvu, ki ga je
sprejel Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
dne 24. 6. 2005, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za ﬁnančne
intervencije na področju kmetijstva v
Občini Postojna v letu 2005
I. Predmet razpisa so sredstva proračuna Občine Postojna v znesku 14,370.000
SIT, ki se namenijo za:
1. Urejanje
kmetijskih
zemljišč:
10,370.000 SIT.
1.1. Urejanje pašnikov:
Upravičenci so ﬁzične osebe – kmetje s
stalnim prebivališčem v občini Postojna, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna.
Višina soﬁnanciranja: soﬁnancira se do
50% upravičenih stroškov postavitve novega pašnika oziroma obnove obstoječega
pašnika, brez DDV.
Upravičeni stroški so žična ograja (izolator, žica, stacionarni koli, podporni koli,
distančniki, žičniki), električni pastir, napajalna korita, gnojenje, zemeljska dela, obnova
ruše in ostala potrebna oprema, ki vključuje
tudi material in opremo za staje na pašnikih
in travnikih
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha
– prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek opis z utemeljitvijo o upravičenosti do
pridobitve sredstev iz razpisanega namena. K vlogi mora priložiti račune, upravno
dovoljenje za poseg v prostor, dokazilo o
razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca ter ovrednoten program, ki ga
je pripravila in potrdila kmetijsko-svetovalna
služba, iz katerega je razvidna tudi površina
pašnika, način paše in stalež živine. Pro-
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silec mora dati tudi izjavo, da za ta namen
ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov
(državnega proračuna, občinskega proračuna ali mednarodnih virov), oziroma koliko
sredstev iz teh virov je že pridobil.
1.2. Soﬁnanciranje stroškov medsebojne menjave in nakupa kmetijskih zemljišč
(z namenom povečanja obdelovalnih enot
oziroma parcel):
Upravičenci so ﬁzične osebe – kmetje s
stalnim prebivališčem v občini Postojna, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna.
Višina soﬁnanciranja: soﬁnancira se do
50% upravičenih stroškov postopka izvedbe
zamenjave oziroma stroškov nakupa kmetijskih zemljišč, brez DDV.
Upravičeni stroški so stroški, nastali pri
izvedbi pravnega posla menjave oziroma
stroški nakupa kmetijskih zemljišč (brez
kupnine).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek
opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena.
K vlogi mora priložiti račune za administrativne stroške, nastale pri izvedbi pravnega
posla menjave oziroma nakupa kmetijskih
zemljišč, predlog sklepa za vpis v zemljiško knjigo in mnenje kmetijsko-svetovalne
službe. Prosilec mora dati tudi izjavo, da
za ta namen ni pridobil sredstev iz drugih
javnih virov (državnega proračuna, občinskega proračuna ali mednarodnih virov),
oziroma koliko sredstev iz teh virov je že
pridobil.
1.3. Urejanje poljskih poti in gozdnih
vlak:
Upravičenci so pravne osebe, katerih dejavnost posredno služi kmetijstvu in bodo
sredstva uporabili za urejanje poljskih poti
in gozdnih vlak na območju Občine Postojna (KS).
Višina soﬁnanciranja: soﬁnancira se do
50% upravičenih stroškov izvedenih del
ureditve poljskih poti oziroma gozdnih vlak,
brez DDV.
Upravičeni stroški so stroški dovoza in
planiranje gramoza pri poljskih poteh oziroma čiščenje trase, gradiranje in vgradnja
nasipnega materiala pri gozdnih vlakah.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek
opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena.
K vlogi mora priložiti račun o izvedenih delih, upravno dovoljenje za poseg v prostor,
dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali
soglasje najemodajalca ter mnenje kmetijsko-svetovalne službe, iz katerega je razvidno, da služi pot za dostop do kmetijskih
površin, ki se resnično obdelujejo. Za gozdne vlake da mnenje Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Postojna.
Prosilec mora tudi dati izjavo, da za ta
namen ni pridobil sredstev iz drugih javnih
virov (državnega proračuna, občinskega
proračuna ali mednarodnih virov), oziroma
koliko sredstev iz teh virov je že pridobil.
1.4. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč
Upravičenci so ﬁzične osebe – kmetje s
stalnim prebivališčem v občini Postojna, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna.
Višina soﬁnanciranja: soﬁnancira se do
50% upravičenih stroškov izvedenih del v
zvezi s čiščenjem zaraščenih kmetijskih površin.
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Upravičeni stroški so stroški čiščenja zaraščenih kmetijskih površin na podlagi normativov, ki jih pripravi kmetijsko-svetovalna
služba.
Pogoji za pridobitev sredstev.
– prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek
opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena.
K vlogi mora priložiti dokazilo o izvedenih
delih, ki ga je potrdila kmetijsko-svetovalna
služba, dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca. Prosilec
mora tudi dati izjavo, da za ta namen ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov (državnega proračuna, občinskega proračuna ali
mednarodnih virov), oziroma koliko sredstev
iz teh virov je že pridobil.
1.5. Urejanje – čiščenje melioracijskih
jarkov (izključno za izkop – strojna dela oziroma zemeljska dela)
Upravičenci: ﬁzične osebe – kmetje s
stalnim prebivališčem v občini Postojna, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna.
Višina soﬁnanciranja: soﬁnancira se do
50% upravičenih stroškov izvedenih del
pri izkopu hidromelioracijskih jarkov, brez
DDV.
Upravičeni stroški: stroški izkopa hidromelioracijskih jarkov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa. K vlogi mora priložiti račun
o izvedenih delih, upravno oziroma drugo
ustrezno dovoljenje za poseg v prostor, dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca ter mnenje Kmetijske
svetovalne službe, iz katerega je razvidno,
da je poseg upravičen v smislu izboljšanja
rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave
kmetijskih zemljišč. Prosilec mora dati tudi
izjavo, da za ta namen ni pridobil sredstev
iz državnega proračuna, ali mednarodnih
virov oziroma koliko sredstev iz teh virov je
že pridobil.
2. Posodobitev mlekarske in hladilne
opreme: 1,000.000 SIT
Upravičenci: ﬁzične osebe - kmetje s
stalnim prebivališčem v občini Postojna, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna.
Višina soﬁnanciranja: soﬁnancira se do
50% upravičenih stroškov nabavljene opreme, brez DDV.
Upravičeni stroški so cena stroja oziroma
opreme.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjše število živali je 5 krav molznic oziroma 100 ovac,
– prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek
opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena. K
vlogi mora priložiti račun, odločbo o priglasitvi del (če gre za gradbena dela) ter mnenje
kmetijsko-svetovalne službe. Prosilec mora
tudi dati izjavo, da za ta namen ni pridobil
sredstev iz drugih javnih virov (državnega
proračuna, občinskega proračuna ali mednarodnih virov), oziroma koliko sredstev iz
teh virov je že pridobil.
3. Soﬁnanciranje dejavnosti strokovnih
društev: 1,500.000 SIT
Upravičenci so registrirana društva s področja kmetijstva in gozdarstva
Višina soﬁnanciranja: za društva registrirana za območje Občine Postojna do 50%
upravičenih stroškov, brez DDV.
Upravičeni stroški so najem stojnic na
predstavitvah, izdelava reklamnih biltenov,
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strokovne ekskurzije in dr. strokovna dela
in prireditve.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društva oddajo vlogo individualno na
podlagi javnega razpisa. K vlogi, ki vsebuje
kratek opis z utemeljitvijo o upravičenosti do
pridobitve sredstev iz razpisnega namena
mora biti priložen ﬁnančno ovrednoten program dela za leto 2005.
4. Soﬁnanciranje analize krme, zemlje in
mleka: 1,500.000 SIT
Upravičenci so ﬁzične osebe- kmetje s
stalnim prebivališčem na območju Občine
Postojna, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna
Višina soﬁnanciranja: do 50% upravičenih stroškov, brez DDV.
Upravičeni stroški:
– so stroški storitev (analize krme, zemlje oziroma mleka) pooblaščene institucije
– pri tem razpisu se upoštevajo za analize krme, zemlja in mleka tudi računi, ki so
bili izstavljeni v letu 2004, in sicer od 15. 11.
2004 dalje.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– najmanj 0,2 GVŽ/ha in najmanj 1ha
zemlje
– prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek
opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena.
Kmetijska svetovalna služba vzame vzorec krme oziroma zemlje in ga posreduje
pooblaščeni instituciji v analizo, na podlagi katere pripravi izračun obroka oziroma
gnojilnega načrta. Za analizo mleka vzame
vzorec pooblaščena institucija. Sredstva se
nakažejo na podlagi predloženih računov
s seznamom koristnikov, ki jih predloži izvajalec storitve.
Kolikor bodo zaradi premajhnega zanimanja pri določeni obliki intervencije ostajala sredstva neporabljena, se lahko na predlog Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo prerazporedijo na drugo obliko intervencije, za
katero je izkazano večje zanimanje oziroma
povpraševanje.
II. Rok za vložitev zahtevkov
Zahtevek za dodelitev sredstev mora biti
poslan po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna do
vključno 15. 11. 2005.
Zahtevki morajo biti v zaprti kuverti z
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – Kmetijstvo« ter z imenom in naslovom
prosilca.
Odpiranje zahtevkov bo v sredo, 16. 11.
2005.
Zahtevki, ki ne bodo v skladu z razpisom oziroma ne bodo vsebovali originalnih
računov z dokazili o njihovem plačilu, ne
bodo obravnavani. Zato pozivamo, da pred
oddajo vloge preverite pri pristojni službi
občinske uprave ali pri Kmetijsko svetovalni
službi Postojna popolnost dokumentacije ter
popolnost dokazil.
Predlog o upravičenosti zahtevkov za
dodelitev sredstev pripravi na osnovi predloga Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
strokovna služba Oddelka za proračun in
gospodarstvo Občine Postojna. Prosilci
bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje
v dvajsetih dneh po odpiranju zahtevkov.
Upravičenci, katerim bodo sredstva odobrena, bodo morali v skladu s sklenjeno pogodbo v letu 2005 ta sredstva tudi koristiti,
sicer jim ta pravica propade.
III. Naslov in rok za reševanje pritožb
Če se prosilec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od

prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
Prosilec bo prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih dneh od prejema pritožbe.
Vse dodatne informacije dobite na Občini
Postojna (tel. 72-80-710 in 72-80-789) in
Kmetijsko svetovalni službi Postojna (tel.
72-00-430).
Občina Postojna
Št. 143-01-2/2005-223
Ob-21137/05
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na
podlagi 5. in 42. člena Zakona o zdravstveni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo), skladno z določili
Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS,
št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo),
Strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec,
ki jo je Občinski svet mestne občine Slovenj
Gradec sprejel na svoji 10. seji, dne 26. 8.
2003 ter 7., 30., 83. in 84. členom Statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 29/99 in 24/03) naslednji
javni razpis
za izbor kandidata za podelitev 0,50
koncesije za opravljanje javne službe
na področju zobozdravstvenega varstva
odraslih v Mestni občini Slovenj Gradec
I. Naročnik javnega razpisa – koncedent:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je podelitev 0,50 koncesije
za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih v Mestni
občini Slovenj Gradec.
III. Rok za podelitev koncesije: koncesija se podeljuje za nedoločen čas, in sicer
od 1. 10. 2005 dalje oziroma od pridobitve
vseh potrebnih soglasij s strani Ministrstva
za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja.
IV. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost
se bo opravljala v prostorih Zdravstvenega
doma Slovenj Gradec, Partizanska pot 16,
2380 Slovenj Gradec.
V. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
VI. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati naslednje pogoje, za katere morajo
v prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila
oziroma potrdila:
– da izpolnjujejo vse pogoje, ki jih določa
35. člen Zakona o Zdravstveni dejavnosti;
– da imajo zahtevano izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in so
usposobljeni za samostojno delo v skladu s
64. in 66. členom tega zakona;
– da niso v delovnem razmerju v obsegu
službe, ki je določena z javnim razpisom;
– da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravniške
službe oziroma poklica (potrdilo ne sme biti
starejše od 3 mesecev);
– da imajo zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če zahteva narava dela, tudi
ustrezne kadre (šteje se, da ima zasebni
zdravstveni delavec zagotovljene ustrezne
prostore, če sklene pogodbo o najemu oziroma uporabi z Zdravstvenim domom Slovenj Gradec);
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– da predložijo začasno odločbo o registraciji zasebnega zdravnika.
VII. Izpolnjevanje posebnih pogojev
Kandidati/kandidatke morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz točke VI. k
vlogi predložiti še:
– potrdilo o državljanstvu;
– potrdilo o znanju slovenskega jezika;
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o licenci;
– dokazila o strokovnem izpopolnjevanju;
– reference dosedanjega dela in izkušnje
(navesti kraj in čas).
VIII. Oddaja prijav
Prijave lahko kandidati/kandidatke oddajo v 15 dneh po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije po pošti
kot priporočeno pošiljko ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje
14. ure istega dne.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: »Ne odpiraj – javni razpis za izbor kandidata za
podelitev 0,50 koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvenega
varstva odraslih v Mestni občini Slovenj
Gradec«.
IX. Kontaktna oseba za posredovanje
dodatnih informacij
Za vse dodatne informacije vam je vsak
delovni dan na razpolago mag. Mateja
Tajnšek (Oddelek za občo upravo, pravne
zadeve in družbene dejavnosti, Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec), tel. 02/88-121-58 (od
7.30 do 10.30) ter 051/321-006 (od 7.30
do 14.30).
Besedilo javnega razpisa lahko najdete
tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, katere naslov je http://www.
slovenj-gradec.si.
X. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna
komisija na sedežu naročnika, in sicer v 10
dneh po izteku roka za oddajo ponudb. Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolnih ponudb s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnika/ponudnico pozvala, da v roku 8 dni
dopolni ponudbo. V primeru, da je ponudnik/ponudnica v roku ne dopolni, bo ponudba izločena kot nepopolna.
XI. Izid razpisa
Koncesijo za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti podeli z odločbo Mestna občina Slovenj Gradec, in sicer po predhodnem
mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, mnenju pristojne zbornice in soglasju Ministrstva za zdravje.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 414-10-174/2005
Ob-21140/05
Na osnovi Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 85/02, spremembe 92/03 in 54/05), Letnega programa
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva
za leto 2005 sprejetega na dne 12. maja
2005, na 22. Seji Občinskega sveta občine Črnomelj in Odloka o proračunu Občine
Črnomelj (Ur. l. RS, št. 16/05) Občina Črnomelj objavlja

Št.

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj za
leto 2005
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjaje in razvoj
kmetijstva v Občini Črnomelj za leto 2005
za naslednje namene:
A) Podpora za urejanje kmetijskih zemljišč
Sredstva v skupni višini do 500.000 SIT
se namenjajo za soﬁnanciranje manjših agromelioracijskih del, ki obsegajo investicijska vlaganja v odstranitev zarasti in skalnih
samic, ki na kmetijskih zemljiščih ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče ter
čiščenje in ureditev brežin obstoječe hidromelioracijske mreže.
B) Podpora za združevanje kmetijskih
zemljišč z namenom urejanja pašnih površin
Sredstva v skupni višini do 300.000 SIT
se namenjajo upravičencem za investicijska
vlaganja potrebna za urejanje pašnika.
C) Podpora za programe prestrukturiranja kmetij
Sredstva v skupni višini do 1,500.000
SIT se namenjajo naložbam za prestrukturiranje kmetij, preusmeritve in modernizacijo
proizvodnje, ekološko kmetovanje in druge
vrste prestrukturiranj, ki pomenijo razširitev
kmetijske dejavnosti ali uvedbo novega delovnega mesta na kmetiji. Od skupne višine
1,500.000 SIT se 500.000 SIT namenja za
subvencioniranje realne obrestne mere za
dolgoročna namenska bančna posojila.
D) Podpora za razširitev in posodobitev
ter pridobitev novih zmožnosti na kmetiji za
dopolnilne dejavnosti
Sredstva v skupni višini do 1,500.000
SIT se namenja za:
D.I. Dejavnost turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji
D.II. Ostale dopolnilne dejavnosti opredeljene v Uredbi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (Ur. l. RS, št. 46/01)
E) Podpora za nakup obdelovalnih kmetijskih površin
Sredstva v skupni višini do 300.000 SIT
se namenjajo za subvencioniranje realne
obrestne mere za namenska (za nakup obdelovalnih kmetijskih posojil) bančna posojila.
F) Podpora pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč
Sredstva v skupni višini do 100.000 SIT
se namenjajo za soﬁnanciranje stroškov
postopkov medsebojne menjave kmetijskih
zemljišč z namenom zaokrožitve posesti in s
tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
G) Soﬁnanciranje stroškov postopka pri
nakupu kmetijskih zemljišč
Sredstva v skupni višini do 100.000 SIT
se namenjajo za soﬁnanciranje stroškov
postopkov pri nakupu kmetijskih zemljišč,
predvsem z namenom zaokrožitve parcel
in s tem izboljšanja velikostne sestave posesti kmetij.
Sredstva pod namen A se zagotavljajo
na proračunski postavki 0421 – Kmetijstvo,
4102 Subvencije v kmetijstvu – urejanje
kmetijskih zemljišč in urejanje kmetijske infrastrukture, sredstva pod namenom B, C,
D, E, F in G se zagotavljajo iz proračuna
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Občine Črnomelj na postavki 0421 – Kmetijstvo, 4102 Subvencije v kmetijstvu – pospeševanje kmetijstva.
II. Pogoji in merila za pridobitev sredstev in višina soﬁnanciranja za posamezni
namen
A) Sredstva za soﬁnanciranje izvedbe
male agromelioracije lahko pridobijo upravičenci lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč za usposabljanje kmetijskih zemljišč, na
območju Občine Črnomelj. Soﬁnancira se
do 50% upravičenih stroškov investicijskih
vlaganj za izvedbo agromelioracijskih del
(stroški opravljenih ur izvajalca del). Maksimalna strnjena površina za katero lahko
upravičenec uveljavlja sredstva je 0,50 ha.
Pri soﬁnanciranju manjših agromelioracij
imajo prednost prosilci za površine v območjih, ki niso zajeta v občinski plan agromelioracij.
B) Sredstva za ureditev in razširitev pašnika lahko pridobijo upravičenci, lastniki ali
najemniki kmetijskih zemljišč, ki urejajo pašnik na območju občine Črnomelj. Minimalna skupna površina pašnika, ki se ureja ali
obnavlja je 0.5 ha, pri skupni obremenitvi
2,5 GVŽ. Soﬁnancira se do 50% vrednosti
investicijskih vlaganj za nabavo materiala
za postavitev ograje. Prednost imajo prosilci
izven nižinskih območji.
C) Sredstva v višini do 30% vrednosti
stroškov v naložbo za prestrukturiranje kmetijstva lahko pridobijo upravičenci za stroške investicijskega vlaganja v gradnjo ali
adaptacijo gospodarskih objektov in nabavo
opreme za posodobitev kmetijske proizvodnje. Prednost imajo upravičenci, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost.
Podpora se lahko dodeli tudi v obliki
subvencioniranja realne obrestne mere za
dolgoročna namenska bančna posojila pod
pogojem, da je doba vračanja kredita po posojilni pogodbi najmanj dve oziroma več let.
Subvencionira se do 100% obrestne mere
za tekoče leto vendar ne več kot 30% vrednosti investicije v gradnjo ali adaptacijo gospodarskih objektov ali nabavo opreme za
posodobitev kmetijske proizvodnje.
Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 500.000 SIT, za subvencioniranje realne
obrestne mere v višini 300.000 SIT.
D.I. Dejavnost turizma kot dopolnilne dejavnosti
Upravičenci lahko pridobijo sredstva v
višini do 30% vrednosti investicijskih vlaganj
v gradnjo ali adaptacijo objektov in nabavo
opreme za potrebe ureditve objekta namenjenega opravljanju dejavnosti turizma na
kmetiji. Prednost imajo upravičenci, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost.
D.II. Ostale dopolnilne dejavnosti
Upravičenci lahko pridobijo sredstva v
višini do 40% vrednosti investicijskih vlaganj
v gradnjo ali adaptacijo objektov in nabavo
opreme za opravljanje ostalih dopolnilnih
dejavnosti. Prednost imajo upravičenci, ki
jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 500.000 SIT.
E) Sredstva lahko pridobijo upravičenci,
ki investirajo v nakup obdelovalne zemlje
na območju Občine Črnomelj. Podpora se
dodeli v obliki subvencioniranja realne obrestne mere za tekoče leto. Višina subvencije
ne sme presegati 50% vrednosti investicije v nakup obdelovalnih kmetijskih površin.
Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost. Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 150.000 SIT.
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F) Sredstva lahko pridobijo upravičenci,
ki so vložili sredstva v pravni posel – medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč. Soﬁnancira se do 40% upravičenih stroškov
izvedbe pravnega posla.
G) Sredstva lahko pridobijo upravičenci,
ki so vložili sredstva za plačilo stroškov nastalih pri izvedbi pravnega posla – nakupa
kmetijskih zemljišč. Soﬁnancira se do 40%
upravičenih stroškov postopka izvedbe nakupa kmetijskih zemljišč.
III. Upravičenci po tem razpisu
Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so kmetijska gospodarstva in druge ﬁzične
ter pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Črnomelj. Zahtevek za
sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega
odstavka v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
IV. Vsebina zahtevka
Zahtevek, je sestavljen iz pisne vloge,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
ki jo upravičenci dobijo vsak delovni dan
na sedežu Občine Črnomelj v času trajanja
razpisa.
2. Zahtevku mora biti priloženo za posamezne namene:
K namenu A:
Programa z opisom obsega predvidenih del, ki ga pred investicijo pripravi za
upravičenca območna kmetijska svetovalna
služba; Dokazilo o priglasitvi del, če gre za
poseg v prostor oziroma izjavo občine, da
investicija ne predstavljajo poseg v prostor
in priglasitev ni potrebna;Originalni račun
za opravljena dela in dokazila o plačilu računa.
K namenu B:
Pozitivno mnenje in načrt ureditve pašnika, ki ga pripravi kmetijska svetovalna
služba; Dokazilo o priglasitvi del, če gre za
poseg v prostor oziroma izjavo občine, da
investicija ne predstavlja posega v prostor;
Dokazila o opravljeni investiciji: originalni
račun in dokazila o plačilu računov;
K namenu C:
Pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe o pomenu naložbe za razvoj kmetije;
Dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov; Če gre za
gradnjo, še gradbeno dovoljenje ali odločbo
o priglasitvi del.
V primeru uveljavljanja podpore v obliki
subvencije obrestne mere mora biti zahtevku priloženo še:
Sklep banke o odobritvi posojila oziroma
s strani banke overjeno fotokopijo posojilne
pogodbe; Potrdilo banke o že plačanih obrestih v tekočem letu; Potrdilo banke o višini obrestne mere v tekočem letu; Poslovni
načrt oziroma investicijski program, ki je bil
posredovan banki za odobritev posojila in iz
katerega je razviden namen investiranja oziroma pričakovani učinki. Pri nakupu opreme
je potrebno priložiti račun.
K namenu D:
Pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe o pomenu uvajanja oziroma širitve
dopolnilne dejavnosti za razvoj kmetije; Dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun
in dokazila o plačilu računov; Če gre za
gradnjo še gradbeno dovoljenje ali odločbo
o priglasitvi del.
K namenu E:
Pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu investicije za kmetijo;
Sklep banke o odobritvi posojila oziroma s
strani banke overjeno fotokopijo posojilne
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pogodbe; Potrdilo banke o že plačanih obrestih v tekočem letu; Potrdilo banke o višini obrestne mere v tekočem letu; Poslovni
načrt oziroma investicijski program, ki je bil
posredovan banki za odobritev posojila in iz
katerega je razviden namen investiranja oziroma pričakovani učinki; Veljavno dokazilo o
nakupu zemlje.
K namenu F:
Kopijo katastrskega načrta; Zemljiškoknjižni izpisek; Pozitivno mnenje območne
kmetijske svetovalne službe; Potrdilo o menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Črnomelj; Overjeno menjalno pogodbo; Račune za stroške nastale pri izvedbi pravnega
posla in dokazila o plačilu računov.
K namenu G:
Kopijo katastrskega načrta; Pozitivno
mnenje območne kmetijske svetovalne službe; Kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od
enega leta); Odločbo Upravne enote Črnomelj o nakupu zemljišča; Račune za stroške
nastale pri izvedbi pravnega posla in dokazila o plačilu računov.
V. Splošne določbe.
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev namenjenih za ohranjanje
in razvoj kmetijstva za posamezni namen
predvidenem po tem razpisu, se le-ta prerazporedijo za druge namen po programu
v skladu z določbami pravilnika, na podlagi
predloga Odbora za kmetijstvo in turizem
odloči župan občine. Prerazporeditev določi
župan s sklepom.
Vsak upravičenec pomoči mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči – izjavo,
da za posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je že
pridobil.
Investicije, za katere se dodeljujejo sredstva po tem razpisu ne smejo biti pričete
pred 1. januarjem tekočega leta, razen za
investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej oziroma se investicija
izvaja v več fazah.
Upravičenec po tem razpisu ne more
kandidirati za več oblik podpor za isto investicijo oziroma isti namen.
VI. Obravnava zahtevkov
Zahtevke bo obravnavala in pripravila
predloge dodelitve sredstev tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Vsi prispeli zahtevki bodo ocenjeni na osnovi pravočasno
oddanega in popolnega zahtevka. Nepravočasni zahtevki bodo zavrženi, neutemeljeni
pa zavrnjeni. Predlagatelja nepopolnega
zahtevka komisija v roku osmih dneh od
odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je pet dni od dneva vročenega obvestila. Nepopolni zahtevki, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne dopolni
se zavržejo. Izplačilo odobrenih sredstev se
izvrši po določilih sklenjene pogodbe med
upravičencem in občino.
VII. Rok in način vložitve zahtevkov
Zahtevki s predpisano razpisno dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do
20. 9. 2005, do 15. ure na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označena z oznako: »Ne odpiraj javni
razpis – kmetijstvo«.
Odpiranje vlog bo v roku sedem dni po
zaključku razpisa. Odpiranje vlog ni javno.
Razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa
Vlagatelji bodo o izidu razpisa pismeno
obveščeni s sklepom župana v roku 60 dni
po izteku razpisnega roka.
IX. Informacije: vse informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na sedežu Občine Črnomelj, Oddelek za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja (tel.:
07/30-61-100) vsak delavnik med 8. in 10.
uro, v sredo pa tudi med 13. in 16. uro, kontaktna oseba: Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
Št. 414-10-175/2005
Ob-21142/05
Na osnovi Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 85/02, spremembe 92/03 in 54/05) ter Odloka o proračunu Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 16/05)
Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov dela
društev in združenj, ki delujejo na
področju kmetijstva in s kmetijstvom
povezanih dejavnosti v Občini Črnomelj
za leto 2005
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov in aktivnosti društev in združenj registriranih za delovanje na področju
kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti, ki se izvajajo v Občini Črnomelj v
letu 2005.
II. Višina podpore in višina razpoložljivih
sredstev
Višina podpore lahko znaša do 100%
predloženih stroškov vrednosti programa.
Za priznano vrednost stroškov programa
dela društva oziroma združenj se štejejo
stroški nastali z izvajanjem osnovne dejavnosti društev in strokovnim delom na področju kmetijstva kot so:
– organizacija in izvedba ter sodelovanja
na strokovnih prireditvah kot so razstave,
demonstracije, tekmovanja, skupni nastopi
na trgu;
– promocijske dejavnosti pomembne za
razvoj podeželja;
– druge aktivnosti pomembne za razvoj
podeželja in spodbujanja delovanja različnih
stanovskih oblik sodelovanja kmetov, predvsem izdajanje strokovno informativnih publikacij, organiziranje izobraževanj in druge
aktivnosti na področju prenosa informacij
pomembnih za razvoj podeželja.
Sredstva za te namene so zagotovljena v
proračunu Občine Črnomelj za leto 2005 na
proračunski postavki 0421 Kmetijstva, 4120
Tekoči transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam – soﬁnanciranje programov
društev v skupni višini 1,800.000 SIT.
III. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
ki jo upravičenci dobijo vsak delovni dan
na sedežu Občine Črnomelj v času trajanja
razpisa. Vloga mora biti oddana do torka
20. septembra 2005 na obrazcih razpisne
dokumentacije in v skladu s tem razpisom.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala:
1. Izpolnjene in podpisane obrazce iz
razpisne dokumentacije:
– obrazec z osnovnimi podatki o društvu
oziroma združenju,
– osnutek pogodbe,
– izjavo.
2. Kopijo odločbe o vpisu v register društev.
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3. Kratko predstavitev vlagatelja s priloženo izjavo o zastopanosti števila aktivnega
članstva.
4. Kopijo veljavnega pravilnika o delovanju (statut), v primeru, da ni bila posredovana na naslov Občine Črnomelj že v
obdobju dveh let.
5. Plan dela društva za leto 2005, ki
mora vsebovati z opisom vseh programov
in aktivnosti, ki so se, se ali se bodo izvajali
v letu 2005 na obrazcih iz razpisne dokumentacije:
– terminski plan izvedbe programov,
– ﬁnančni načrt za program dela za leto
2005 ovrednoten po posameznem programu oziroma aktivnosti,
– opis pričakovanih rezultatov.
6. Poročilo realizaciji letnega programa,
ki mora vsebovati:
– poročilo izvedbe po posameznih programih oziroma aktivnostih s priloženimi dokazili o plačilu računov stroškov za izveden
program oziroma aktivnost za obdobje od
1. 1. 2005 do vložitve vloge;
– ostala dokazila o izvedenih programih
oziroma aktivnostih (publikacije, vabila, poročila, idr.).
Vloga je neutemeljena, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena soﬁnanciranju delovanja neproﬁtnih stanovskih oblik sodelovanja kmetov,
ki delujejo na območju Občine Črnomelj;
– je vlagatelj predhodno že prejel javna
nepovratna sredstva, vendar jih je porabil za
drug namen oziroma neustrezno;
– vlagatelj ne poda podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno
razvidni nameni, cilji način in delež izvedbe
programa;
Naknadno zahtevana dokumentacija:
Ob sklenitvi pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec predložiti:
– končno poročilo o izvedbi posameznega programa oziroma aktivnosti, če le ta še
ni bil realiziran ob vložitvi zahtevka;
– ﬁnančni poročilo s potrebnimi dokazili
vezano na končno poročilo iz prejšnje alinee.
IV. Pogoji in merila za dodelitev sredstev
Višino dodeljenih sredstev se določi na
osnovi meril za ocenjevanje vlog, ki se obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
Na osnovi meril se vloge ocenjuje tako, da
se posamezni program oziroma aktivnost
ovrednoti s točkami. Podatki za oceno vlog
po merilih morajo biti razvidni iz vloge.
Vrednost točke se izračuna tako, da se
razpoložljivi razpisani znesek deli z vsoto
vseh doseženih točk. Z vrednostjo točke
pomnožimo skupno število priznanih točk
na posamezno vlogo.
V. Posebni določbi
1. Kolikor društvo deluje tudi na območju drugih občin se mu prizna od skupnega
števila doseženih točk, ki mu jih razpisna
komisija dodeli na osnovi meril, delež, ki je
enak deležu zastopanosti članov iz občine
Črnomelj od skupnega števila članov.
2. Če je društvo že prejelo za določeni namen – program ali aktivnost sredstva
proračuna občine Črnomelj, za isti namen
ne more ponovno kandidirati na osnovi tega
razpisa.
VI. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge dodelitve sredstev komisija, ki jo
imenuje župan.
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2. Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjene na osnovi določil tega razpisa.
3. Nepopolne in nepravočasno prispele
vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
4. Na podlagi zapisnika komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka
komisija v roku osmih dneh od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je pet dni od dneva prejema
obvestila. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se
zavržejo.
VII. Rok za vložitev vlog
Vloge s predpisano vsebino morajo prispeti najpozneje do 20. septembra 2005,
do 15. ure, na naslov: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj.
Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne
odpiraj javni razpis – kmetijstvo društva«.
Odpiranje prispelih vlog bo v roku sedmih dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog
ni javno.
Razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
VIII. Rok za obveščanje o izidu poziva in
način koriščenja sredstev
Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma neodobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana v roku 60 dni po odpiranju vlog.
Upravičenci bodo sredstva koristili na
osnovi sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev.
IX. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom so na voljo na sedežu
Občine Črnomelj, Oddelek za gospodarske
dejavnosti in razvoj podeželja, vsak delovni
dan, od 7.30 do 12. ure, ob sredah tudi od
14. do 16. ure, na tel. 07/30-61-100, kontaktna oseba: Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
Št. 313-00-06/2005
Ob-21145/05
Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 86/03, spremembe 66/05) in Odloka o proračunu Občine Črnomelj (Ur. l. RS št. 16/05) Občina
Črnomelj objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za
subvencioniranje obresti iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Črnomelj
za leto 2005
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna v skupni višini 4,000.000 SIT
namenjena za subvencioniranje obresti namenskih posojil, z namenom pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj, za leto 2005, ki se namenjajo za:
– nakup zemljišč za poslovne prostore;
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo
poslovnih prostorov;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti,
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega
gospodarstva;
– odpiranje novih delovnih mest.
2. Pogoji za pridobitev sredstev
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Subvencioniranje obrestni namenskih
posojil je namenjeno tistim upravičencem,
ki bodo na ta način pridobljena sredstva
vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti.
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, v največji
meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo
nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v Občini Črnomelj;
– da je naložba usmerjena v doseganje
višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavljajo okolju prijaznejši proizvodni proces;
– zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve občanom;
– da z izvedbo projekta pomembno vplivajo na razvoj občine.
Višina subvencije se bo dodeljevala na
osnovi meril, ki so obvezna priloga k razpisni dokumentaciji in na osnovi katerih bo s
točkami ovrednotena posamezna vloga.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovnih prostorov oziroma mesto investicije prosilca mora biti na območju Občine
Črnomelj.
3. Upravičenci in upravičeni stroški
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji
prosilci:
– samostojni podjetniki,
– podjetja z do 50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem državnem
upravnem organu vložili zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, oziroma na pristojnem sodišču
predlog za vpis v sodni register in priložili
vse predpisane dokumente za ustanovitev
gospodarske družbe. Izvajanje subvencioniranja se prične po predložitvi izdanega
ustreznega dovoljenja.
Sedež podjetja oziroma obratovalnice
podjetja, poslovni prostori in mesto investicije prosilca mora biti na območju Občine
Črnomelj.
Do sredstev niso upravičena podjetja v
težavah in sektorji transporta, kmetijstva in
ribištva. Prav tako se pomoč ne dodeli za
izvozno dejavnost, ki je neposredno povezana z izvoženimi količinami, ustanavljanjem
in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo ter pomoči, ki bi bila pogojena
z uporabo domačega blaga na račun uvoženega.
Pomoč se podeljuje po pravilu »de minimis«. Intenzivnost pomoči ne sme presegati
55% upravičenih stroškov.
Obresti za kredite se subvencionirajo
za obresti posojil najetih za naslednje vrste
upravičenih stroškov:
– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa zemljišč za poslovne prostore, stroški nakupa, graditve, prenove oziroma adaptacije poslovnih prostorov, stroški
nakupa opreme za opravljanje dejavnosti
in stroški nakupa opreme, ki je povezana z
uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva;
– stroški nematerialnih investicij z namenom odpiranja novih delovnih mest.
4. Višina subvencije
Prosilec lahko zaprosi za subvencijo obresti za posojila, ki jih odobrijo pristojne institucije in ustrezajo namenom iz pravilnika.
Iz sredstev občinskega proračuna se
subvencionira obresti za leto 2005 v višini
do 6 odstotnih točk, odvisno od odobrenih
vlog in višine razpisanih sredstev.
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Posamezni prosilec lahko v letu 2005,
ne glede na število posojil, prejme tovrstno podporo v obliki subvencije do višine
500.000 SIT. Podpore do višine 50.000 SIT
se ne dodeljujejo.
5. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Izpolnjen prijavni obrazec, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije z naslednjimi izpolnjenimi in podpisanimi izjavami: izjavo o strinjanju z danimi pogoji,
izjavo o zagotavljanju lastnih sredstev v
skladu z razpisnimi pogoji, izjavo o prejeti višini državne pomoči iz drugih javnih
virov.
2. Dokazilo o registraciji dejavnosti
(za gospodarske družbe izpisek iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike priglasitveni list oziroma fotokopijo obrtnega dovoljenja, za ﬁzične osebe potrdilo o stalnem
bivališču in odločbo pristojnega organa o
izpolnevanju pogojev za opravljanje dejavnosti kolikor je ta potrebna).
3. S strani posojilodajalca overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem
namenskem posojilu, amortizacijski načrt
za tekoče leto, ter drugi dokumenti, ki izkazujejo upravičene stroške (kupoprodajno
pogodbo, predračune, račune, če gre za
nakup zemljišč, prostorov ali opreme; gradbeno dovoljenje ali dokazilo o priglasitvi del,
če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih
prostorov).
4. Fotokopije obrazcev prijav delavcev v zavarovanje, če gre za odpiranje novih
delovnih mest;
5. Kratek opis namena najema posojila, če le ta ni razviden iz pogodbe o odobrenem posojilu.
6. Kopije dokazil ali potrdilo posojilodajalca o že plačanih obrestih v letu 2005.
7. Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni in
ﬁnančni izkazi o poslovanju.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je 15. september
2005.
Vloge je potrebno poslati ali oddati na
naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in
označene z napisom “Ne odpiraj – prijava
JR-MG” ter opremljene z imenom in naslovom vlagatelja vloge.
Vlagatelji so dolžni za vsako posojilo
posredovati samostojno vlogo, razen v primeru, da je vlagatelj vloge pridobil dva ali
več posojil za isti namen od različnih posojilodajalcev.
7. Obravnava vlog in obveščanje o izidu razpisa
Odpiranje vlog bo najpozneje v roku 15
dni od zaključka razpisa. Odpiranje ni javno.
Vloge bo obravnavala in pripravila predloge dodelitve sredstev tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Vse prispele vloge
bodo ocenjene na osnovi pravočasno oddane in popolne vloge. Nepravočasno prispele
vloge bodo zavržene, neutemeljeni pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku osmih dneh od odpiranja vlog pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet
dni od dneva vročenega obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem
roku ne dopolni se zavržejo. Izplačilo odobrenih sredstev se izvrši po določilih sklenjene pogodbe med upravičencem in občino.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa pismeno ob-
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veščeni s sklepom župana v roku 60-ih dni
po izteku razpisnega roka. Sklep o odobritvi
subvencije je dokončen.
Po odobritvi subvencije sklene vsak
upravičenec pogodbo z Občino Črnomelj, v
kateri so določene vse medsebojne pravice
in odgovornosti pogodbenih strank.
Namensko uporabo sredstev iz posojilne
pogodbe preverja za to pristojni odbor za
gospodarstvo.
8. Informacije
Predpisana razpisna dokumentacija je
na voljo od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Črnomelj. Vse potrebne
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko
dobite na Občini Črnomelj, na Oddelku za
gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja
(kontaktna oseba: Greta Auguštin, tel. (07)
306 11 00).
Občina Črnomelj
Št. 414-10-176/2005
Ob-21146/05
Na osnovi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 28/2001, spremembe 57/2003, 66/05) Odloka o proračunu
Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 16/2005)
Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov turističnih
društev v Občini Črnomelj za leto 2005
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov turističnih društev v Občini
Črnomelj za leto 2005 z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena;
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma;
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja;
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena;
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka;
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma;
– investicije in investicijsko vzdrževanje
javnega pomena za potrebe turistične dejavnosti.
Občina Črnomelj bo soﬁnancirala programe oziroma aktivnosti društev, ki so se
(se bodo) odvijale v letu 2005.
II. Upravičenci po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična in
druga društva ter njihove zveze na območju
Občine Črnomelj, katerih osnovna dejavnost
je turistična dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da delujejo na območju Občine Črnomelj in so registrirani za delovanje na območju Občine Črnomelj;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na
področju turizma;
– da redno – letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih

– da so pridobili oziroma so v postopku
pridobivanja statusa društva, ki deluje v javnem interesu.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev namenjenih za soﬁnanciranje
programov turističnih društev je 600.000
SIT na proračunski postavki 0473 Turizem,
4120 Tekoči transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam – turistični programi
– soﬁnanciranje. Sredstva se dodelijo na
osnovi meril, ki so predmet razpisa natančnejše pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: turističnim društvom
se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki
I. točkujejo v skladu z merili, ki so sestavni
obvezni del razpisne dokumentacije. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljivi znesek deli z vsoto vseh doseženih
točk.
Z vrednostjo točke se pomnoži število
doseženih točk po posamezni vlogi in izračuna višino dodeljenih sredstev.
V. Vsebina zahtevka: zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni
obrazec z osnovnimi podatki:
a) podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva,
število članov društva, žiro račun društva,
ime in priimek odgovorne osebe društva,
kontaktno osebo in telefon;
b) naziv programa društva, ki je predmet
tega razpisa;
c) predračunska oziroma obračunska
vrednost programa z navedbo virov ﬁnanciranja,
d) terminski plan izvajanja programa.
Osnovni obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo vlagatelji dobijo na
sedežu Občine Črnomelj.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– program dela društva za leto 2005,
– poročilo o delu društva za leto 2004,
– ﬁnančno poročilo za l. 2004 ovrednoteno po posamezni aktivnosti,
– ﬁnančni načrt za program dela društva
za leto 2005 ovrednoten po posamezni aktivnosti,
– poročilo o že izvedenih delih s priloženimi originalnimi dokazili o plačilu računov
za izvedena dela oziroma nakup po posamezni aktivnosti v obdobju od 1. 1. 2005 do
vložitve vloge.
Naknadno zahtevana dokumentacija:
Ob sklenitvi po pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec predložiti:
– poročilo o izvedbi programa, če le ta še
ni bil realiziran ob vložitvi zahtevka;
– končni obračun letnega programa za
obravnavano obdobje.
VI. Obravnava zahtevkov:
1. Zahtevke bo obravnavala in pripravila
predloge dodelitve sredstev komisija, ki jo
imenuje na osnovi pravilnika župan.
2. Vsi prispeli zahtevki bodo ocenjeni na
osnovi pravočasno oddanega in popolnega
zahtevka ter meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Nepravočasni zahtevki bodo zavrženi,
neutemeljeni pa zavrnjeni:
4. Na podlagi zapisnika komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka
komisija v roku osmih dneh od odpiranja
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vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila.
Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo.
VII. Rok za vložitev zahtevkov: zahtevke
s predpisano dokumentacijo morajo prispeti
najpozneje do 20. 9. 2005, na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne odpiraj javni
razpis – turistični programi društev«.
Odpiranje prispelih zahtevkov bo v roku
7 dni od zaključka razpisa.
Odpiranje zahtevkov ni javno.
VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana v roku 60-ih dni po izteku razpisnega roka.
Razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
IX. Informacije: vse informacije v zvezi z
razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine
Črnomelj, vsak uradni delovni dan, od 8.
do 10. ure, na tel. 07/30-61-100, kontaktna
oseba: Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
Št. 46501-18/2005
Ob-21179/05
Občina Sežana, Partizanska 4, Sežana,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02) 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Sežana št. 06202-5/2005-14 z
dne 16. 6. 2005 objavlja
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnine
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
v k.o. Sežana, par. št. 4212/709 v izmeri
1504 m2.
Parcela se nahaja na območju PUP pod
bolnico Sežana namenjeno za stanovanjsko
gradnjo.
Izhodiščna cena za nepremičnino je
28,200.000 SIT brez upoštevanega DDV.
II. Pogoji zbiranja ponudb:
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in ﬁzične osebe.
2. Nakup po načelu videno-kupljeno.
3. Ponudnik za resnost ponudbe jamči z
vplačilom varščine v višini 10% od najnižje
prodajne cene (objavljena zgoraj pod točko
I) na RR št. 01311-0100005909, odprt pri
Banki Slovenije do dneva oddaje ponudbe.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Drugim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku petih dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
4. Davek na dodano vrednost se prišteje
k pogodbeni ceni.
III. Vsebina ponudb
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati:
1. podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik ﬁzična oseba;
2. ﬁrmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
3. matično in davčno številko ponudnika;
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4. fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za pravne
osebe oziroma priglasitveni list DURS za
samostojne podjetnike;
5. navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno;
6. dokazilo o plačani varščini;
7. pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
8. številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj - javni razpis za prodajo
nezazidanega zemljišča” najkasneje v roku
8 dni po objavi tega razpisa. Ponudbe se
zbirajo do konca razpisnega roka, in sicer
najkasneje do 8. 8. 2005 do 11. ure v sprejemno pisano občine.
2. Javno odpiranje ponudbo bo dne
11. 8. 2005 ob 13. uri v mali sejni sobi Občine Sežana. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
3. Prepozno prispele ponudbe se ne
bodo upoštevale. V primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od ponudnika
dopolnitev ponudbe v roku tri dni od prejema poziva.
4. Kriterij pri izbiri kupcev je ponujena
cena.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v 30 dneh od izteka razpisnega
roka. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v 15 dneh po dokončnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe prodajalec zadrži varščino.
6. DDV in stroške overitve pogodbe nosi
kupec, strošek izvedbe pogodbe v zemljiški
knjigi nosi prodajalec.
7. Prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
8. Podrobnejše informacije v zvezi z
razpisom lahko dobijo ponudniki na tel.
05/731-01-07, kontaktna oseba je Nataša
Stančič. Ogled je mogoč po predhodnem
dogovoru.
Občina Sežana
Št. 03201-1/2005
Ob-21180/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 108/04)
in določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2005, sprejetega na 21. seji Občinskega sveta občine Sežana dne 17. 2.
2005 (Ur. l. RS, št. 18/05 in popravek 64/05)
Občina Sežana objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov javnih
prireditev in množičnih manifestacij v
Občini Sežana za leto 2005
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za soﬁnanciranje programov
javnih prireditev in množičnih manifestacij
v Občini Sežana za leto 2005, s področja
kulture, turizma, športa in drugih sorodnih
področij, ki niso zajeti v programih drugih
razpisov Občine Sežana oziroma v letu
2005 niso bili ﬁnancirani iz proračuna Občine Sežana.
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2. Cilj razpisa: namen razpisa je soﬁnancirati programe javnih prireditev, ki jih
pripravljajo društva, klubi, združenja, javni
zavodi in drugi subjekti (za programe, ki niso
del njihove redne dejavnosti).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, združenja, javni zavodi in drugi subjekti,
če:
– so registrirani in imajo dejavnost, ki je
predmet razpisa opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Sežana oziroma ne glede na sedež, če je
program prireditve namenjen v prvi vrsti občanom občine Sežana in se izvaja na območju občine,
– bo prijavitelj izvedel prireditev (ali jo je
že izvedel) v letu 2005,
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire ﬁnanciranja;
– ima prijavitelj prireditve zagotovljene
osnovne pogoje za realizacijo programov.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja
komisija za soﬁnanciranje programov javnih
prireditev in množičnih manifestacij v Občini
Sežana za leto 2005, ki jo imenuje župan
Občine Sežana za področje, ki je predmet
razpisa.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog oziroma prijav neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog oziroma prijav in vlog oziroma
prijav prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Razpisni kriteriji:
5.1. Splošni kriteriji razpisa:
– prireditev mora biti izvedena na območju Občine Sežana,
– program prireditve mora biti namenjen
čim širšemu krogu občanov Občine Sežana,
– program prireditve je ﬁnančno realno
ovrednoten in ima uravnoteženo ﬁnančno
zgradbo,
– program prireditve izkazuje jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje programa in ima poleg tega zagotovljene tudi lastne in druge vire ﬁnanciranja,
– soﬁnancirane prireditve morajo biti izvedene v tekočem proračunskem letu.
5.2. Prednostni kriteriji razpisa:
– prost vstop na prireditev,
– prijavitelj v programskem in izvajalskem pogledu presega splošno kakovostno
raven svojega okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,
– prireditev je tradicionalna in se izvaja
več let zaporedoma,
– ﬁnančno poročilo in oddana bilanca
stanja za leto 2004,
– obiskanost prireditev,
– aktivna udeležba prijavitelja na občinskih, medobčinskih, državnih in medarodnih
prireditvah in tekmovanjih,
– aktivnost prijavitelja pri uveljavljanju in
utrjevanju pozitivne podobe Občine Sežana
ter sodelovanje z Občino Sežana,
– pričakovan promocijski učinek prireditve,
– reference prijavitelja,
– izpolnjene obveznosti do Občine Sežana, kolikor je prijavitelj že kandidiral na
razpise občine v prejšnjih letih.
6. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnejvanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto programov
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in izločila prijavitelje, ki ne izpolnjujejo pogojev.
Komisija bo predlagala višino sredstev
za soﬁnanciranje posameznih programov
prijaviteljev. Programi se bodo praviloma
soﬁnancirali do višine 25% vrednosti programa. Kolikor bodo na razpis prijavljeni
programi prireditev presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v temu
ustreznih deležih.
7. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
vrednost vseh razpoložljivih sredstev za soﬁnanciranje programov prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto
2005 znaša 6,340.000 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi in se zaključi 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– prijava mora biti čitljivo izpolnjena in na
ustreznih mestih podpisana ter žigosana.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v
sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si.
11. Oddaja in dostava prijav
Vloga oziroma prijava na razpis mora
biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije in
mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga oziroma prijava mora biti – v roku
15 dni od objave v Uradnem listu RS – predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zapečateni
ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis – Prireditve in
manifestacije 2005«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv oziroma ime in priimek,
naslov oziroma sedež.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več
vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program izpolniti ločen obrazec in jih
posredovati v svojem, pravilno označenem
ovitku!
Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
v razpisnem roku ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana.
Za nepopolno se šteje vloga oziroma prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin,
zahtevanih z razpisno dokumentacijo in so
naštete v javnem razpisu pod točko 10. V
tem primeru bodo prijavitelji pozvani, da prijavo dopolnijo v roku 8 dni.
Oddaja vloge oziroma prijave pomeni, da
se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
Občina Sežana bo po odpiranju vlog oziroma prijav iz nadaljnjega postopka izločila
vse vloge oziroma prijave prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
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– prepozne vloge oziroma prijave in prepozne dopolnitve vlog oziroma prijav,
– vloge oziroma prijave, ki so nepopolne.
Občina Sežana lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal,
05/73-10-101, urad.zupana@sezana.si.
13. Odpiranje vlog oziroma prijav in obveščanje o izboru.
Občina Sežana bo prijavitelje o izidu
razpisa obvestila v roku 30 dni po sprejeti
odločitvi na komisiji, ki vodi postopek.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Sežana
Št. 30006-00001/2005
Ob-21286/05
Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni
občini Celje (Ur. l. RS, št. 78/02) objavlja
razpis
o dodelitvi sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni
občini Celje
I. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Celje za leto 2005
v skupni višini 12,100.000 SIT.
II. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, višina pomoči, upravičeni
stroški, upravičenci in pogoji za pridobitev
pomoči
Ekološka in integrirana pridelava
Višina razpisanih sredstev: 600.000
SIT.
Višina pomoči:
– 100% upravičenih stroškov.
Upravičeni strošek:
– stroški kontrole.
Upravičenci:
– kmetije z območja MO Celje.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– kmetija vključena v integrirano oziroma ekološko pridelavo,
– kontrola izvedena v letu 2005.
Soﬁnanciranje ureditve gnojišč in jam za
gnojnico oziroma gnojevko
Višina razpisanih sredstev: 1,000.000
SIT.
Višina pomoči:
– soﬁnancira se 40% upravičenih stroškov investicije.
Upravičeni strošek:
– gradbena dela, gradbeni material.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva z območja
MO Celje.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe,
– originalni račun o izvedenih delih s
potrdilom, da je plačan,
– lokacijska informacija ali gradbeno dovoljenje.
Apnenje
Višina razpisanih sredstev: 500.000
SIT.
Višina pomoči:
– soﬁnancira se do 50% upravičenih
stroškov.

Upravičeni strošek:
– nabava apna.
Upravičenci:
– ﬁzične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno bivališče
oziroma sedež v občini oziroma delujejo na
področju kmetijstva na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– program apnenja,
– popis predvidenih del narejene s strani kmetijsko svetovalne službe,
– dokazilo o lastništvu ali najemu zemljišča,
– maksimalna strjena površina ne presega 0,5 ha.
Naprava pašnikov
Višina razpisanih sredstev: 700.000
SIT.
Višina pomoči:
– soﬁnancira se 40% upravičenih stroškov investicije,
Upravičeni strošek:
– nabava materiala, delo. Pri delu se
upošteva urna postavka 1.000 SIT in se
prizna normativ 20/ha.
Upravičenci:
– ﬁzične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini oziroma delujejo na področju kmetijstva na območju
občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o lastništvu ali najemu kmetijskih zemljišč,
– posestni list,
– ocena možnosti obstoja kmetijskega
gospodarstva ter ustrezne poklicne usposobljenosti in zmožnosti prejemnika pomoči
iz strani kmetijsko svetovalne službe,
– poročilo o opravljenem delu,
– število živali na kmetiji mora biti najmanj 1,5 GVŽ/kmetijo,
– najmanjša površina 1 ha pašnika.
Soﬁnanciranje naravnega pripusta konj
Višina razpisanih sredstev: 400.000
SIT.
Višina pomoči:
– soﬁnancira se 40% upravičenih stroškov.
Upravičeni strošek:
– pripust.
Upravičenci:
– ﬁzične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini oziroma delujejo na področju kmetijstva na območju
občine.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– fotokopijo potrdila o pripustu kobile
Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev.
Soﬁnanciranje delovanja društev
Višina razpisanih sredstev: 1,500.000
SIT.
Višina pomoči:
– soﬁnancira se do 30% upravičenih
stroškov, vendar ne več kot 200.000 SIT
za posamezno društvo.
Upravičeni strošek:
– izvajanje strokovnega dela, strokovnih
prireditev, izdajanje informativnih publikacij
in prenos tržnih informacij.
Upravičenci:
– društva in združenja, ki so registrirana
na območju občine oziroma delujejo na področju kmetijstva v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– ﬁnančno ovrednoten program dela
društva za tekoče leto,
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– ﬁnančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– odločba o registraciji društva,
– seznam članov, ki so občani Mestne
občine Celje.
Prestrukturiranje kmetij in investicije v
tehnološke posodobitve v kmetijstvu ter investicije v dopolnilne dejavnosti
Višina razpisanih sredstev: 6,800.000
SIT.
Višina pomoči:
– soﬁnancira se 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 40% stroškov investicij
v ureditev prostorov ter nabavo strojev in
opreme, vendar ne več kot 500.000 SIT,
– v primeru dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji se soﬁnancira do 35% stroškov investicij v ureditev prostorov ter nabavo strojev in opreme, vendar ne več kot 1,000.000
SIT.
Upravičeni strošek:
– dokumentacija, gradbena dela, gradbeni material, oprema in mehanizacija.
Upravičenci:
– ﬁzične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno bivališče
oziroma sedež v občini oziroma delujejo na
področju kmetijstva na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o
pomenu naložbe za razvoj kmetije,
– računi za nakup materiala ali opravljeno delo vezano na naložbo ali nabavo strojev in opreme in potrdilo o plačilu računa,
– račun o plačilu projektne dokumentacije oziroma poslovnega načrta (pri soﬁnanciranju projektne dokumentacije oziroma poslovnega načrta) in potrdilo o plačilu
računa,
– 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).
Manjše agromelioracije
Višina razpisanih sredstev: 600.000
SIT.
Višina pomoči:
– soﬁnancira se 50% upravičenih stroškov, vendar največ:
a) agromelioracije z delnim odvodnjavanjem 150.000 SIT/ha,
b) agromelioracije z več drenažami
200.000 SIT/ha.
Upravičeni strošek:
– nabava materiala, delo.
Upravičenci:
– ﬁzične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno bivališče
oziroma sedež v občini oziroma delujejo na
področju kmetijstva na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– program agromelioracije,
– popis predvidenih del narejene s strani
kmetijsko svetovalne službe,
– dokazilo o lastništvu ali najemu zemljišča,
– maksimalna strjena površina ne presega 0,5 ha.
III. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen
obrazec s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji).
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Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva objave javnega razpisa na
vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih
knezov 9, Celje, na sedežih Krajevnih skupnosti in na spletnih straneh Mestne občine
Celje www.celje.si rubrika Mestna občina
– Javna naročila in razpisi.
IV. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo
vlog je 15. 10. 2005.
V. Mesto oddaje vlog
Vloge se sprejemajo na vložišču Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
vsak dan med 8. in 15. uro ali po pošti na
naslov Mestna občina Celje, Oddelek za ﬁnance in gospodarstvo, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje.
Vloge se oddajo v zaprtih kuvertah, s
pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvonavede se ukrep«.
VI. Reševanje vlog
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji
pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga
bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge
z večjim številom točk do porabe sredstev.
Vloge z nižjim številom točk bodo zavrnjene.
Komisija lahko pri namenu »Soﬁnanciranje
delovanja društev« zniža višino deleža dodeljenih sredstev glede na pomembnost za
kmetijstvo. Prav tako lahko komisija zniža
višino deleža dodeljenih sredstev pri ostalih
namenih, kolikor zahtevki vlagateljev presegajo za več kot 10% razpisana sredstva
pri posameznem namenu.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 30
dneh po zaključku razpisa.
Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek za ﬁnance in gospodarstvo (Milena Čeko Pungartnik, tel. 42-65-768).
Mestna občina Celje
Št. 10/2005
Ob-21288/05
Na podlagi Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV
6/02, 1/03) in Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik MOV 20a/04)
objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Velenje v letu 2005
I. Predmet javnega razpisa:
– podpore za delovanje strokovnih društev,
– soﬁnanciranje osemenjevanja živine z
uvoženim semenom ali semenom mesnih
pasem goveda ter zdravljenje metljavosti,
– soﬁnanciranje klanja živine za lastne
potrebe,
– soﬁnanciranje promocije in trženja pridelkov in izdelkov ekoloških kmetij,
– soﬁnanciranje nakupa nove tehnološke
opreme na kmetijah,
– dopolnilne dejavnosti in izobraževanje,
– soﬁnanciranje analize krme in zemlje,
– regresiranje testiranja škropilnic,
– demonstracijski poskusi,
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– pomoč ob naravnih in drugih nesrečah
na kmetijah,
– agromelioracije.
II. Podpore za delovanje strokovnih društev
Okvirna višina sredstev: 636.000 SIT.
Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena registrirana društva s področja kmetijstva in gozdarstva;
– dejavnost mora potekati na območju
Mestne občine Velenje;
– ﬁnančno ovrednoten program dela;
– pri dodeljevanju sredstev se upošteva
tudi število članov z območja MO Velenje.
Višina soﬁnanciranja: do 10%ﬁnančno
ovrednotenega programa.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Podpore
društvom«.
III. Soﬁnanciranje osemenjevanja živine
z uvoženim semenom ali semenom mesnih
pasem goveda ter zdravljenje metljavosti
Okvirna višina sredstev: 350.000 SIT.
Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve osemenjevanja živine in zdravljenja
metljavosti v kmečki reji z območja Mestne
občine Velenje, na podlagi seznama kmetijskih pridelovalcev, ki so jim opravili zgoraj
navedeni storitvi, s priloženimi fotokopijami
potrdil o osemenitvi ali zdravljenju metljavosti;
– kmetijski pridelovalci z območja Mestne občine Velenje, ki na podlagi opravljenega strokovnega izobraževanja (in s tem
pridobljene koncesije) sami osemenjujejo
lastno živino, s priloženimi računi za seme;
– kmetijski pridelovalci z območja mestne občine Velenje na podlagi računa, ki ga
izda pooblaščena organizacija, ki opravlja
storitve osemenjevanja živine ali zdravljenja
metljavosti;
– upoštevajo se tudi računi za opravljeno
storitev od 1. 11. 2004 do 31. 12. 2004.
Višina soﬁnanciranja:
– do 50% vrednosti opravljene storitve,
ki jo opravi pooblaščena organizacija rejcem
živine z območja Mestne občine Velenje;
– 100% vrednosti cene semena oziroma maksimalno višina, ki jo doseže 50%
vrednosti opravljene storitve pooblaščene
osemenjevalne organizacije, v primerih, ko
si kmetijski pridelovalci sami osemenjujejo
živino.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Osemenjevanje«.
IV. Soﬁnanciranje klanja živine za lastne
potrebe
1. Okvirna višina sredstev: 1,200.000
SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve zakola/odkupa živine za rejce živine
z območja Mestne občine Velenje, na podlagi seznama kmetijskih pridelovalcev, ki so
jim opravili storitev zakola/odkupa, s priloženimi potrdili o opravljenem zakolu/odkupu;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računa ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
opravlja storitve zakola živine;
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– kmetijski pridelovalci, ki jim storitev odvoza, zakola in dostave mesa opravlja kmetijska zadruga. Kmetijska zadruga posreduje
MO Velenje seznam upravičencev s priloženimi računi za opravljeno storitev zakola;
– upoštevajo se tudi računi za opravljeno
storitev od 1. 11. 2004 do 31. 12. 2004.
3. Višina soﬁnanciranja: do 30% vrednosti opravljene storitve zakola živine pooblaščene organizacije.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Zakol živine«.
V. Soﬁnanciranje promocije in trženja pridelkov in izdelkov ekoloških kmetij
1. Okvirna višina sredstev: 50.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni kmetijski pridelovalci z območja MO Velenje, ki so se
odločili za ekološko kmetovanje, na podlagi
računov za stroške promocije in trženja pridelkov in izdelkov.
3. Višina soﬁnanciranja: do 50% vrednosti stroškov oziroma največ 50.000 SIT.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Promocija
in trženje«.
VI. Soﬁnanciranje nakupa nove tehnološke opreme na kmetijah
1. Okvirna višina sredstev: 2,700.000
SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni lastniki in
najemniki (priložena najemna pogodba)
kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče
v Mestni občini Velenje,
– prosilec mora rediti najmanj 0,2
GVŽ/ha oziroma mora obdelovati najmanj 1
ha kmetijskih zemljišč, kar je razvidno iz programa, ki ga za kmetijo pripravi KGZ Celje,
Izpostava Velenje,
– prosilec za isti namen naslednja 3 leta
ne more ponovno kandidirati.
3. Višina soﬁnanciranja: do 20% vrednosti investicije oziroma največ 200.000 SIT.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Tehnološka
oprema«.
VII. Dopolnilne dejavnosti in izobraževanje
1. Okvirna višina sredstev: 450.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni izvajalci in
organizatorji izobraževalnih programov na
podlagi potrjenih oziroma že izvedenih programov izobraževanja, ob predložitvi seznama udeležencev izobraževanj z območja
MO Velenje;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računa, ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
organizira in izvaja izobraževanje za kmetijske pridelovalce, z območja Mestne občine
Velenje.
3. Višina soﬁnanciranja: do 50% stroškov
posameznika.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Izobraževanje«.
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VIII. Soﬁnanciranje analize zemlje in
krme
1. Okvirna višina sredstev: 365.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve analize krme in zemlje za lastnike
in najemnike (priložena najemna pogodba)
kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče
v Mestni občini Velenje, na podlagi seznama
kmetijskih pridelovalcev, ki so jim opravili storitev analize, s priloženimi potrdili o
opravljeni analizi;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računa, ki ga izda pooblaščena organizacija, ki
opravlja storitve analize krme in zemlje za
lastnike in najemnike (priložena najemna
pogodba) kmetijskih zemljišč, z območja
Mestne občine Velenje.
3. Višina soﬁnanciranja: do 50% vrednosti računa pooblaščene organizacije za
opravljeno storitev.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Analize«.
IX. Regresiranje testiranja škropilnic
1. Okvirna višina sredstev: 60.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
testiranje škropilnic za lastnike in najemnike (priložena najemna pogodba) kmetijskih
zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče v Mestni
občini Velenje, na podlagi seznama kmetijskih pridelovalcev, ki so jim opravili storitev
testiranja, s priloženimi potrdili o opravljenem testiranju;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računa, ki ga izda pooblaščena organizacija,
ki opravlja testiranje škropilnic, z območja
Mestne občine Velenje.
3. Višina soﬁnanciranja: do 50% vrednosti računa pooblaščene organizacije za
opravljeno storitev.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Škropilnice«.
X. Demonstracijski poskusi
1. Okvirna višina sredstev: 50.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– pooblaščene organizacije, ki izvajajo
poskuse za lastnike in najemnike (priložena
najemna pogodba) kmetijskih zemljišč, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Velenje,
na podlagi računov, iz katerih je razviden
namen poskusa;
– kmetijski pridelovalci na podlagi računov, iz katerih je razviden namen poskusa,
z območja Mestne občine Velenje.
3. Višina soﬁnanciranja: do 30% vrednosti opravljene storitve na podlagi računov
upravičenih stroškov (stroški demonstratorja, materiala, orodja) oziroma največ 50.000
SIT.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Demonstracijski
poskusi«.
XI. Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah na kmetijah

1. Okvirna višina sredstev: 900.000 SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do pomoči so upravičeni oškodovanci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
v Mestni občini Velenje, in sicer tisti, ki so
utrpeli večjo škodo zaradi naravne nesreče
(požar, poplave, neurje, zemeljski plazovi,
večji napadi škodljivcev).
Sklep o odobritvi sredstev in njihovi višini
sprejme kolegij uprave Mestne občine Velenje na podlagi:
– vloge prosilca,
– mnenja sodnega cenilca za področje
kmetijstva o višini škode in stopnji poškodovanosti,
– predloga Urada za gospodarstvo in ﬁnance Mestne občine Velenje.
3. Višina soﬁnanciranja: do 10% višine
škode oziroma največ 300.000 SIT.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naravne
nesreče«.
XII. Agromelioracije
1. Okvirna višina sredstev: 1,500.000
SIT.
2. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev:
– do sredstev so upravičeni lastniki in
najemniki (priložena najemna pogodba)kmetijskih zemljišč, ﬁzične in pravne osebe, ki obdelujejo kmetijska zemljišča v MO
Velenje.
Zahtevek je sestavljen iz:
– predhodnega ureditvenega programa s
prikazom poteka del in predračunsko vrednostjo, ki ga pripravi KGZ Celje, Izpostava
Velenje,
– dokumentacije k vlogi, ki obsega mapno kopijo z vrisanim načrtom območja urejanja zemljišč in zemljiškoknjižni izpisek,
– originalnih računov in dokazil o plačilu
računov za opravljeno investicijo.
3. Višina soﬁnanciranja: do 50% vrednosti investicije.
4. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Agromelioracije«.
XIII. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo oziroma
izpolnjen obrazec s predpisanimi prilogami,
ki so navedene v razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji.
Upravičenci morajo za posamezne namene podati izjavo, da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma priložiti ustrezno dokumentacijo in navesti, koliko sredstev so za
določen namen že pridobili.
Upravičenec, ki je za določen namen že
prejel državno pomoč v razpisani višini, ne
more ponovno kandidirati na tem javnem
razpisu.
Skupna višina vseh prejetih sredstev iz
proračuna Republike Slovenije, proračunov
lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za
posamezne namene iz tega razpisa ne sme
preseči zgornje meje pomoči, določene s
smernicami za državno pomoč v kmetijskem
sektorju (2000/C 28/02).
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/ (razpisi)
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
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vsak delovni dan na Mestni občini Velenje
– Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje (kletni prostori, soba št. 10).
XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-16-90
(Mojca Kodrič), ali v prostorih Mestne občine
Velenje, Urad za gospodarstvo in ﬁnance, V.
nadstropje, pisarna št. 67.
XV. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: za namene iz I. točke
razpisa morajo biti sredstva porabljena do
31. 12. 2005.
XVI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev:
– za vse ukrepe, razen ukrepa pod točko
XI., se vlagajo vloge s predpisanimi prilogami najkasneje do 14. 10. 2005,
– za ukrep pod točko XI. rok za oddajo
vloge s predpisanimi prilogami ni določen,
vendar morajo biti vloge vložene najkasneje
do 17. 12. 2005.
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v glavni pisarni – vložišču
Mestne občine Velenje ali poslane po pošti
na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za
gospodarstvo in ﬁnance, Titov trg 1, 3320
Velenje.
XVII. Poraba sredstev: v primeru porabe
sredstev za določen namen pred 30. 11.
2005 se ostale vloge zavrnejo.
XVIII. 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
odločala direktorica uprave MO Velenje.
Odpiranje vlog:
– za vse ukrepe, razen ukrepa pod točko
XI. – 19. 10. 2005,
– za ukrep pod točko XI. bo vloge obravnaval kolegij uprave MO Velenje na svoji
redni seji takoj po prejemu vloge.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v
roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k
dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 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 Velenje, Urad za gospodarstvo in
ﬁnance, Titov trg 1, Velenje. 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.
XIX. Sklenitev pogodbe: medsebojne
obveznosti med Mestno občino Velenje in
upravičencem se uredijo s pogodbo.
Mestna občina Velenje
Št. 40505-82/2005
Ob-21295/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in
2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00 (102/00 – popr.
2/04), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS št.
1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) in Odloka o proračunu Občine Postojna za leto
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2005 (Ur. l. RS, št. 2/05), objavlja Občina
Postojna naslednji
javni razpis
za izvedbo projekta dodatne novoletne
okrasitve Postojne – 2005/2006
1. Predmet razpisa in razpisna področja.
Predmet razpisa je izvedba projekta dodatne novoletne okrasitve Postojne v obdobju od 4. 12. 2005 do vključno 10. 1. 2006.
Izvajalec mora zagotoviti celotno organizacijo izvedbe projekta dodatne novoletne
okrasitve za zgoraj navedeno obdobje. Izvajalec mora podati ponudbo, v kateri mora
natančno navesti predlog dodatne novoletne okrasitve skladno s predloženo idejno
zasnovo za okrasitev. Dela zajemajo nabavo materiala, zamenjavo že obstoječih svetlobnih teles, ki so bodisi že nameščene na
objekte ali pa jih je treba namestiti, montažo,
vzdrževanje, demontažo obstoječih in novo
dodanih svetlobnih elementov.
Izvajalec se zavezuje, da bo dodatno novoletno okrasitev izvedel v skladu z opisom
vsebine iz prijave ponudbe.
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 projekta je odgovorni nosilec projekta, ki poslovno in izvedbeno predstavlja in zastopa upravičeno osebo.
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 projekta (upravičene osebe), ki izpolnjujejo pogoje določene v razpisni dokumentaciji.
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.
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 prične naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS in zaključi 29. 8. 2005.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce;
– vzorec zahtevanih izjav.
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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 – Dodatna novoletna okrasitev
Postojne 2005/06«, do vključno 29. 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
29. 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.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
8. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin 72-80-720,
romana.derencin@postojna.si, Katja Doles
728-07-23, katja.doles@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
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Javne dražbe
Ob-21147/05
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Prevalje (Ur. l. RS, št. 15/99, 51/01 in
100/03), sklepov Občinskega sveta št.
03204-0015/2003-06 z dne 26. 5. 2005 in
št. 36003-0005/2005-12 z dne 30. 6. 2005
ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) Občina Prevalje objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-110, faks
02/82-46-124.
2. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:
a) I. nadstropje s 70% obnovljenim trisobnim stanovanjem in možnostjo izgradnje
dodatnih stanovanj ter podstrešje prav tako
z možnostjo izgradnje novih stanovanj v poslovno stanovanjskem objektu Na Fari 42,
s hodnikom v celoti zgoraj ter hodnikom v
pritličju v sorazmernem deležu 50% solastnine (6,91 m2). Objekt je ob asfaltirani cesti,
priključen na javni vodovod in kanalizacijo,
elektro omrežje ter s plinskim priključkom
v objektu. Ti trenutno ne delujejo. Skupna
površina dela objekta, ki se prodaja znaša
236,32 m2.
Izklicna cena je 15,020.785,50 SIT.
b) Dvosobno stanovanje št. 7 v III. nadstropju poslovno stanovanjske hiše Trg 32a,
Prevalje, ki obsega kletni prostor v 5,16 m2,
sobo 15,89 m2, sobo 16,51 m2, kuhinjo 19,52
m2, kopalnico z WC 5,64 m2, predsobo 10,76
m2, balkon 12,66 m2. Celotna površina stanovanja skupaj s kletjo znaša 86,14 m2. Stanovanje je zasedeno z najemniki.
Izklicna cena je 7,625.061,50 SIT.
3. Znesek višanja: najnižji znesek višanja
je 100.000 SIT.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni po
zaključku dražbe. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od nakupa, pobudnik pa
zadrži njegovo varščino.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve
prodajne pogodbe na TRR Občine Prevalje
št. 01375-0100010242. Prenos lastninske
pravice se opravi po plačilu celotne kupnine.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine v določenem roku,
se šteje pogodba za razdrto.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v prostorih Občine Prevalje, sejna
soba/II. nadstropje, dne 24. 8. 2004, ob 11.
uri.
7. Višina kavcije: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati kavcijo v višini
10% izklicne cene za nepremičnino (navesti
naslov objekta), ki jo bodo dražili na TRR
Občine Prevalje št. 01375-0100010242, z
navedbo »plačilo kavcije za javno dražbo
nepremičnine«. Plačana kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v
roku 10 dni od dneva dražbe.
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8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodelujejo ﬁzične in
pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe,
ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu
predložiti ustrezno dokazilo o registraciji, ki
ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne
osebe pa tudi potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih ter notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, ﬁzične osebe
pa potrdilo o državljanstvu in osebni dokument ter davčno številko. Pred pričetkom
javne dražbe se morajo vsi dražitelji izkazati
z originalnim potrdilom o plačilu kavcije in
predložiti celotno številko računa za primer
vračila kavcije.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
nepremičnine so naprodaj po načelu videno
– kupljeno, kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. V izklicno ceno, davščine niso zajete in jih plača kupec. Poleg tega
je kupec dolžan poravnati stroške notarske
overitve pogodbe, stroške cenitve in vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice
in vknjižbe v zemljiški knjigi. Na dražbi uspe
dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. Dražba je
končana, ko je dražitelj trikrat izklical najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen
zapisnik o poteku javne dražbe.
10. Informacije: vse dodatne informacije
o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo
na tel. 02/82-46-114, ogled nepremičnin pa
je mogoč po predhodni telefonski najavi na
isti številki.
11. Ustavitev postopka: komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine lahko s soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi, uspeli
dražitelj pa nima pravice do odškodnine.
Občina Prevalje
Št. 465-05-0001/2005
Ob-21184/05
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 36. seje Občinskega sveta občine
Radovljica z dne 3. 7. 2002, 31. seje Občinskega sveta občine Bled z dne 23. 10. 2002
in 36. seje Občinskega sveta občine Bohinj
z dne 10. 10. 2002 ter v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/53124-684.
2. Predmet prodaje:
a) enosobno stanovanje št. 2 v stanovanjskem bloku na Prvomajski 10, v Novi
Gorici, v skupni izmeri 37,25 m2 z balkonom
in kletnim boksom. Za to stanovanje se razpisuje javna dražba.
3. Izklicna cena za prodajo nepremičnine
znaša 7,330.000 SIT.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805
sklic: 1228-720001-1
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo 30. 8. 2005 ob 10. uri v mali sejni dvora-

ni Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica.
6. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Radovljica, št. 01302-0100007805
sklic: 1228-720001-1.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
7. Pogoji in sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
ﬁzične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (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.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim dražiteljem se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja oziroma ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji:
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi
kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03).
10. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46
v delovnih dneh od 16. 8. 2005 do 29. 8.
2005 od 10. do 12. ure.
11. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Občina Radovljica
Št. 05/2005
Ob-21349/05
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Uredbo o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
Statutom Ortopedske bolnišnice Valdoltra in
sklepa 7. redne seje sveta zavoda Ortoped-
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ske bolnišnice Valdoltra, z dne 24. 3. 2005 in
sklepa komisije za vodenje postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Ortopedske
bolnišnice Valdoltra z dne 21. 7. 2005 objavlja Ortopedska bolnišnica Valdoltra
javno dražbo
za prodajo kombiniranega vozila
JUMPER 27C kombi Club 2.5 Tdi
1. Naziv in sedež prodajalca: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska 31, 6280
Ankaran, faks 05/652-71-85.
2.Opis predmeta prodaje: kombinirano
vozilo JUMPER 27C kombi Club 2.5 Tdi,
leto proizvodnje 1999, prostornina 2446
ccm, moč 79 kW, število sedežev 8+1, število vrat 4, barva bela, dvojna klimatska naprava, redno servisirano, prvič registrirano
22. 5. 2000, prvi lastnik, 160.000 prevoženih km.
Vozilo je pokvarjeno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4.Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
Ocenjena vrednost vozila = 1,430.000
SIT brez DDV.
Predvideni stroški popravila ca. 560.000
brez DDV.
Izklicna cena: 870.000 SIT brez 20%
DDV.
Najnižji znesek zvišanja je 50.000 SIT.
5. Rok za sklenitev prodajne pogodbe:
z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila
kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni
od dneva uspešne dražbe.V primeru, da v
tem roku ne pride do podpisa pogodbe po
krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je
odstopil od nakupa, plačana ara pa zapade
prodajalcu.
6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v
roku 8 dni od podpisa pogodbe na podračun enotnega zakladniškega računa 011006030277312 pri Banki Slovenije. Položena
kavcija se všteje v kupnino. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor kupec
ne plača kupnine v postavljenem roku, se
šteje pogodba za razdrto, ara pa zapade
prodajalcu.
6. Kraj in čas javne dražbe: na parkirišču
Citroen servisa, Ulica 15. maja 18, 6000 Koper, v četrtek, 25. 8. 2005 ob 10. uri
7. Vsak dražitelj, ki bo sodeloval na javni
dražbi mora pred začetkom dražbe nakazati aro v višini 100.000 SIT na podračun
enotnega zakladniškega računa 011006030277312 pri Banki Slovenije, ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu are. Neuspešnim dražiteljem bo ara brezobrestno vrnjena v roku 8
dni od javne dražbe.
8. Kombinirano vozilo se prodaja po načelu videno kupljeno.
9. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s podrobnejšimi
pogoji dražbe. Informacije bo dajal Angel
Palčič 24. 8. 2005 od 10. do 11. ure na tel.
05/66-96-139. Ogled je možen eno uro pred
pričetkom javne dražbe.
10. Vlada Republike Slovenije ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Ortopedske
bolnišnice Valdoltra lahko s soglasjem predstojnika ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa nimajo
pravice do odškodnine.
Ortopedska bolnišnica
Valdoltra

Št.

Razpisi delovnih
mest
Št. 412-00/2005
Ob-21110/05
Mestna knjižnica Izola, Svet Mestne
knjižnice Izola razpisuje delovno mesto
direktorja Mestne knjižnice Izola.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela.
Mandat direktorja traja pet let in se lahko
ponovi.
Kandidati pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev skupaj s programom
dela v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Mestna knjižnica Izola, Svet Mestne
knjižnice Izola, Ulica Osvobodilne fronte 15,
6310 Izola, s pripisom »razpis za direktorja
knjižnice«.
Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi obveščeni o
tem, da niso bili izbrani.
Mestna knjižnica Izola
Ob-21112/05
Gorenjska banka d.d., Kranj vabi k sodelovanju
univerzitetnega diplomiranega pravnika s pravosodnim izpitom (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, se za opravljanje nalog zahteva:
1. univerzitetna izobrazba pravne smeri,
2. opravljen pravosodni izpit,
3. dve leti ustreznih delovnih izkušenj,
4. aktivno znanje enega tujega jezika,
5. znanja za delo z računalnikom v okolju
Windows.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bomo pogodbo o zaposlitvi sklenili za nedoločen čas
s petmesečnim poskusnim delom.
Vašo prijavo s kratkim življenjepisom in
potrebnimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev pričakujemo v 8 dneh na naslovu:
Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova
cesta 1, 4000 Kranj, sektor splošnih poslov.
Gorenjska banka d.d., Kranj
Št. 110-126/05
Ob-21115/05
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za prosta uradniška delovna mesta
v mestni upravi v Oddelku za lokalno samoupravo:
1. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za
razvoj lokalne samouprave in glavnega
mesta.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III, na lokaciji Mestni trg 19,
Ljubljana.
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Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
pravne, upravne, ekonomske ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in znanje uporabe
računalnika ter komunikacijske sposobnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z
izkušnjami na delovnem področju, za katerega kandidirajo.
2. Svetovalec (m/ž) v Službi za razvoj
lokalne samouprave in glavnega mesta.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu svetovalec III, na
lokaciji Mestni trg 19, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne, upravne ali druge
ustrezne smeri;
– 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– poskusno delo 3 mesece.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in znanje uporabe
računalnika. Prednost pri izbiri bodo imeli
kandidati/ke z izkušnjami na delovnem področju za katerega kandidirajo.
3. Svetovalec (m/ž) v Službi za razvoj
in delovanje četrtnih skupnosti MOL.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu svetovalec III, na
lokaciji Mestni trg 19, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne, upravne ali druge
ustrezne smeri;
– 7 mesece delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– poskusno delo 3 mesece.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in znanje uporabe
računalnika. Prednost pri izboru za delovno
mesto bodo imeli kandidati/ke z izkušnjami
na delovnem področju, za katerega kandidirajo.
4. Svetovalec (m/ž) v Službi za razvoj
in delovanje četrtnih skupnosti v Odseku za zagotavljanje prostorsko-tehničnih
pogojev za delovanje četrtnih skupnosti
MOL.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v naziv svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Uradnik bo naloge
opravljal/a v nazivu svetovalec II, na lokaciji
Mestni trg 19, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne, upravne, organizacijske ali druge ustrezne smeri;
– 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– poskusno delo 3 mesece.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega od svetovnih jezikov in znanje uporabe računalnika. Prednost pri izboru za
delovno mesto bodo imeli kandidati/ke z iz-
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kušnjami na delovnem področju, za katerega kandidirajo.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc ali na podlagi pogovora s kandidati/kami.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– originalno 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;
– originalno potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata/ko ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Odločbo o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh po opravljenem natečajnem postopku.
V osmih dneh od dokončnosti odločbe o
izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim kandidatom bomo v vseh navedenih primerih
sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Vilma Reisner, na tel.
01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-128/05
Ob-21117/05
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za prosta uradniška delovna mesta
v mestni upravi:
V Oddelku za ﬁnance
1. Višji svetovalec (m/ž) v Odseku za
računovodstvo in knjigovodstvo – 2 delovni mesti.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec II
in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge
opravljal/a v nazivu višji svetovalec II, na
lokaciji Dalmatinova 1, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 4 leta delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
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– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in znanje uporabe
računalnika. Prednost pri izbiri bodo imeli
kandidati/ke z izkušnjami na delovnem področju, za katerega kandidirajo.
V Oddelku za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport
2. Višji svetovalec (m/ž) – samostojni
izvajalec.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III, na lokaciji Resljeva c.
18, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, arhitekturne, strojne ali ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in znanje uporabe
računalnika. Prednost pri izbiri bodo imeli
kandidati/ke z izkušnjami na delovnem področju, za katerega kandidirajo.
3. Svetovalec (m/ž) v Službi za šport.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu svetovalec III, na
lokaciji Resljeva c. 18, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pedagoške, športne, upravne ali druge
ustrezne smeri;
– 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– poskusno delo 3 mesece.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
uporabe računalnika. Prednost pri izboru
za delovno mesto bodo imeli kandidati/ke z
izkušnjami na delovnem področju, za katerega kandidirajo.
4. Višji referent (m/ž) v Službi za predšolsko vzgojo.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v naziv višji referent II in višji
referent I. Uradnik bo naloge opravljal/a v
nazivu višji referent II, na lokaciji Resljeva
c. 18, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj višja strokovna izobrazba
upravne, ekonomske ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj;
– strokovni upravni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– poskusno delo 2 meseca.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
uporabe računalnika. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati/ke z izkušnjami na
delovnem področju, za katerega kandidirajo.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita za imenovanje v naziv
(državni izpit iz javne uprave oziroma strokovni upravi izpit), ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter

drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma strokovnem upravnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (za delovno mesto navedeno
pod točko 4);
– originalno 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;
– originalno potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata/ko ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Odločbo o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh po opravljenem natečajnem postopku.
V osmih dneh od dokončnosti odločbe o
izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim kandidatom bomo v vseh navedenih primerih
sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Vilma Reisner, na tel.
01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana
Št. 12
Ob-21123/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Višje delovno in socialno sodišče,
Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – 1 prosto delovno mesto za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Višje
delovno in socialno sodišče, Dunajska cesta
22, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).
3. Kratek opis dela: poročanje na sejah
senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb,
priprava sodnih odločb za potrebe službe za
informatiko, priprava gradiva in sodelovanje
ter pisanje zapisnika na sejah oddelka.
4. Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjih nazivih: višji pravosod-
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ni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec
II in višji pravosodni svetovalec I. Izbrani
kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji
pravosodni svetovalec III.
5. Pogoji za opravljanje dela:
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 – 2/04), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega tujega jezika.
6. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– 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 (izda ga Ministrstvo
za pravosodje) ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei (izda ga pristojno
sodišče) ali pisna izjava kandidata.
7. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Višje delovno
in socialno sodišče, Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana ali na elektronski
naslov marjeta.dornik@sodisce.si z oznako
»javni natečaj«. Prijavljene kandidate bomo
o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po opravljeni izbiri.
8. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri vodji urada predsednice Marjeti Dornik, tel. 01/474-47-50.
Višje delovno in socialno sodišče
Št. 122-88/2005
Ob-21124/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT in
2/04 – ZDSS), Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Uradu župana.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani politologi, smer Analiza politik in javne uprave;
– 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;
– obvladovati morajo osnove računal-

Št.

niških orodij, ki se uporabljajo v občinski
upravi.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– fotokopije dokazil, o izpolnjevanju pogojev glede obvladovanja računalniških orodij.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih občinske uprave Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice s pripisom »Javni
natečaj pripravnik UŽ – ne odpiraj«, in sicer
v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po zaključenem izbirnem postopku. O izbiri bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorna Nada Rezelj (tel.
07/499-15-03) in Aleksander Denžič (tel.
07/499-15-05).
Občina Brežice
Ob-21125/05
Skladno z 58., 59. členom, 2. točko prvega odstavka 68. člena in drugim odstavkom 69. člena Zakona o javnih uslužbencih
naročamo objavo javnega natečaja za sklenitev delovnega razmerja za določen čas
za nadomeščanje začasno odsotne javne
uslužbenke:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: pravice in obveznosti bodo določene glede na uradniški
naziv svetovalec III, M/Ž, za določen čas,
za nadomeščanje začasno odsotne javne
uslužbenke, na porodniškem dopustu.
3. Pogoji za opravljanje dela: najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri, 7 mesecev delovnih izkušenj.
4. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika, delo z
računalnikom (predvsem EXCEL).
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo za pogoje
navedene v 3. točki k prijavi priložiti fotokopijo diplome in delovne knjižice, ter k točki
4. fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega
ali nemškega jezika na osnovni ravni (300 ur
učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo.
6. Delovne naloge: spremljanje ﬁnančnega izvajanja Enotnega programskega dokumenta.
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Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo navedena znanja:
– poznavanje sistema javnih ﬁnance,
– analitične izkušnje pri delu s številkami,
– poznavanje delovanja strukturnih skladov.
Pri delu je potrebna: natančnost, zanesljivost in samoiniciativnost, smisel za delo v
teamu ter smisel za koordinacijo.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti:
»svetovalec-nadom«.
Nepopolne in prepozne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Jana Trošt,
tel. 478-37-49, vsak delavnik med 9. in 11.
uro.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 122-7/2005
Ob-21130/05
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 23/05) objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
Gradbeni inšpektor (1 delovno mesto
v Novi Gorici).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih inšpektor III, II in I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Inšpektor za okolje (1 delovno mesto
v Kranju).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih Inšpektor III, II in I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu Inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
kemijske smeri (diplomirani inženir kemijske
tehnologije) ali biotehnične smeri (univerzitetni diplomirani biolog),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
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– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravijo ustrezen
manjkajoči izpit.
Za delovno mesto inšpektor za okolje
bodo pri izbiri imeli prednost kandidati z univerzitetno izobrazbo biotehnične smeri.
Z izbranima kandidatoma bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane
vloge, dokazil in ustnega razgovora.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi na naslov:
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
Oddelek za organizacijo in kadre, Dunajska
cesta 47, 1000 Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije dobite na tel. 01/420-44-84.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 126/05
Ob-21152/05
Upravna enota Maribor objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto
svetovalec v Referatu za okolje in
prostor Oddelka za okolje in prostor.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna gradbena ali
upravna izobrazba,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga
morajo opraviti v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
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Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo spričevala,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– pomoč pri pripravi 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.
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. Vloge, ki ne
bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prednost pri izbiri bodo imeli
kandidati z delovnimi izkušnjami v državni
upravi in izkušnjami s področja gradbenih
zadev.
Delovno razmerje bo sklenjeno za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Maribor, Prešernova
ul. 6, Maribor.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih
izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna
enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501
Maribor ali e-naslov: ue.maribor@gov.si
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 02/220-18-03 oziroma
02/220-17-99.
Upravna enota Maribor
Št. 111-02-27/2005/1
Ob-21183/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec – pripravnik v Kabinetu
ministra.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist.
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.
Kandidat mora predložiti tudi pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Kabinetu ministra, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
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. 111-02-27/2005 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, Ljubljana
Št. 010601/2005
Ob-21186/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 23/05)
Delovno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta
sekretar sodišča.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih svetnik v pravosodju I in svetnik v pravosodju II.
2. Pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta:
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani RS,
– imeti morajo najmanj univerzitetno izobrazbo pravne smeri,
– imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– 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 kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja za zasedbo prostega delovnega mesta:
– opravljen strokovni izpit (izpit iz javne
uprave) in izpit iz sodnega reda (v kolikor
kandidat nima opravljenega strokovnega izpita in izpita iz sodnega reda, ju mora opraviti v roku 1 leta od imenovanja v naziv),
– aktivno znanje uradnega jezika,
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– poznavanje dela z računalnikom,
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje zaupno (z izbranim kandidatom
se bo izvedlo varnostno preverjanje v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03)).
3. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključenem šolanju,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti 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,
– pisno izjavo o tem, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– izjava kandidata, da v primeru, da je za
razpisano delovno mesto izbran, soglaša z
varnostnim preverjanjem za dostop do tajnih
podatkov stopnje »tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01,
48/03, 101/03).
4. Kraj opravljanja dela: Delovno sodišča
v Kopru, Ferrarska 9, Koper.
5. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Delovno sodišče v Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, Koper.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 15 dneh po opravljeni izbiri. Kandidatu, ki
bo izbran za zasedbo prostega delovnega
mesta bo izdana odločba o izbiri, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v Uradu predsednice Delovnega sodišča v Kopru, tel.:
05/66-83-270.
Delovno sodišče v Kopru
Št. 110-13/2005
Ob-21188/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za gospodarstvo na podlagi sklepa Uradniškega sveta,
številka 906-16/2005/5 z dne 9. 5. 2005 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
notranji trg v Ministrstvu za gospodarstvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne, naravoslovne ali tehnične
smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem družboslovne,
naravoslovne ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
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– 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;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
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kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
Na predlog ministra za gospodarstvo bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za notranji trg v Ministrstvu
za gospodarstvo imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Kotnikova 5.
Generalni direktor Direktorata za notranji
trg v Ministrstvu za gospodarstvo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki
ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. št. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Robert Marolt, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.št. 01/369-54-28. 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 gospodarstvo
Št. 110-13/2005
Ob-21189/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za gospodarstvo na podlagi sklepa Uradniškega sveta,
številka 906-16/2005/1 z dne 9. 5. 2005 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
ekonomske odnose s tujino v Ministrstvu
za gospodarstvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo ali magisterijem družboslovne,
naravoslovne ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
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– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
Na predlog ministra za gospodarstvo
bo izbranega kandidata za generalnega
direktorja Direktorata za ekonomske odnose s tujino v Ministrstvu za gospodarstvo imenovala Vlada Republike Slovenije
za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Kotnikova 5.
Generalni direktor Direktorata za ekonomske odnose s tujino v Ministrstvu za
gospodarstvo bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Jože Romšek, Ministrstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 01/478-83-13. 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 gospodarstvo
Št. 110-13/2005
Ob-21190/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za gospodarstvo na podlagi sklepa Uradniškega sveta,
številka 906-16/2005 z dne 9. 5. 2005 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za gospodarstvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri ali visoko strokovno izobrazbo s

specializacijo ali magisterijem družboslovne,
naravoslovne ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi 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;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
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– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
Na predlog ministra za gospodarstvo
bo izbranega kandidata za generalnega
direktorja Direktorata za podjetništvo in
konkurenčnost v Ministrstvu za gospodarstvo imenovala Vlada Republike Slovenije
za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Kotnikova 5.
Generalni direktor Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za
gospodarstvo bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne
natečajne komisije, Nevenka Črešnar Pergar,
Aktiva Invest, d.d., Dunajska 156, Ljubljana,
tel. 01/560-46-71. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednica posebne natečajne
komisije izdala odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 500-07/2005
Ob-21272/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 23/05 in
62/05), generalna direktorica Veterinarske
uprave Republike Slovenije objavlja javni
natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Veterinarski upravi RS v Sektorju za
diagnostiko, krmo in zdravila za uporabo
v veterinarski medicini.

Št.

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– morajo biti doktorji veterinarske medicine;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik/ca za določen čas 10 mesecev v prostorih Veterinarske uprave Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in z navedbo delovnega mesta na
naslov: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana in sicer
v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati/ke
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dneva objave. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu/i kandidatu/ki, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim/o kandidatom/ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije dobite na tel. 01/300-13-23
(Tina Kump).
Veterinarska uprava RS
Št. 112-21/2005/1/1-0023048 Ob-21274/05
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, ter
nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v
skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja prosto
delovno mesto
svetovalec v direktoratu za letalstvo
(šifra delovnega mesta 87).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu 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;
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– 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, upravne, prometne,
tehnične ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– 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.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku enega leta od razporeditve na
delovno mesto, kot to določa prva alineja
59. člena Pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu
za promet (št. 0110-1/2004/5-1110, z dne
12. 5. 2004 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve).
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 tuj 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;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– 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 sedmi in osmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
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praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja v kolikor bo to potrebno. Prednost
pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo
prometne smeri in s poznavanjem področja letalstva.
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
112-21/2005/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva objave tega javnega natečaja. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Ob-21278/05
Agencija Republike Slovenije za okolje
objavlja javni natečaj za naslednje prosto
delovno mesto
1. podsekretar (m/ž) v Službi za informatiko za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Delovno mesto podsekretar je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu podsekretar in sekretar. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba naravoslovno-tehnične, družboslovne ali druge
ustrezne smeri ali najmanj visoka strokovna
izobrazba s specializacijo ali magisterijem
naravoslovno-tehnične, družboslovne ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja tujega jezika;
– znanje računalniških programov s področja dela in uporabe programske opreme.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izobrazbo računalniške smeri in tisti, ki
bodo z referencami izkazovali poznavanje
standardov na področju informatike in razvoja informacijskih produktov ter imeli izkušnje pri projektnem vodenju. Delo se bo
opravljalo na sedežu Agencije RS za okolje,
Vojkova 1b, Ljubljana.
Za delovno mesto podsekretar se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru,
da ima kandidat/ka univerzitetno izobrazbo
z magisterijem ali doktoratom. Kandidati/ke,
ki nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, ga morajo opraviti najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
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Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazil, iz katerih je razvidna
izobrazba po stopnjah izobrazbe;
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala
strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Kadrovska služba,
Vojkova 1b, Ljubljana ali na elektronski naslov ursa.zakrajsek@gov.si, pri čemer veljavnost prijave v elektronski obliki ni pogojena z elektronskim podpisom. V vlogah naj
se kandidati sklicujejo na zaporedno številko
razpisanega delavnega mesta.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-71-62 (Urša Zakrajšek).
Agencija RS za okolje
Št. 110-13/2005
Ob-21287/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za gospodarstvo na podlagi sklepa Uradniškega sveta,
številka 906-16/2005/3 z dne 9. 5. 2005 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
turizem v Ministrstvu za gospodarstvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne, naravoslovne ali tehnične
smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem družboslovne,
naravoslovne ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi 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 raz-

merje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za gospodarstvo bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za
gospodarstvo imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Kotnikova 5.
Generalni direktor Direktorata za turizem
v Ministrstvu za gospodarstvo bo najkasne-
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je v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki
ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-51. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-13/2005
Ob-21291/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za gospodarstvo na podlagi sklepa Uradniškega sveta,
številka 906-16/2005/4 z dne 9. 5. 2005 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
elektronske komunikacije v Ministrstvu
za gospodarstvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
elektrotehnične, računalniške, družboslovne, ekonomske smeri ali smer informatika;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
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– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. list
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
Na predlog ministra za gospodarstvo bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za elektronske komunikacije v Ministrstvu za gospodarstvo imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo
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napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 5.
Generalni direktor Direktorata za elektronske komunikacije v Ministrstvu za gospodarstvo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, dr. Gregor Virant, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-83-99. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 020-08-1/25/05
Ob-21292/05
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
prosta delovna mesta:
1. notranjega revizorja – podsekretarja (m/ž) v Notranji reviziji za opravljanje
strokovnih nalog s področja notranjega revizorstva. Delovno mesto notranjega revizorja
– podsekretarja je uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivih notranji revizor
– podsekretar ali notranji revizor – sekretar.
Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a
v nazivu notranji revizor – podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave;
– izpit za državnega notranjega revizorja;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali reference iz področja
dela notranje revizije.
2. vodja službe (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, v Službi za odnose z
javnostmi za opravljanje strokovnih nalog
službe in vodenja službe. Delovno mesto
vodja službe je uradniško delovno mesto, ki
se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali
sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge
opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
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– osnovna raven znanja drugega tujega
jezika;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki imajo izkušnje s področja odnosov
z mediji.
Za izbranega kandidata se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »tajno«.
3. višjega svetovalca (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, v Službi za odnose z javnostmi za določen čas. Delovno
mesto višji svetovalec je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji
svetovalec III. višji svetovalec II in višji svetovalec I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge
izvrševal v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki imajo izkušnje s področja odnosov
z mediji.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto podsekretarja se skrajšajo za tretjino
v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno
izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali
doktoratom, predpisane delovne izkušnje za
delovno mesto višjega svetovalca se skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka ima
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem.
Z izbranim/o kandidatom/ko za delovno
mesto pod 1. in 2. točko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, za delovno mesto pod 3.
točko pa bomo sklenili delovno razmerje
za določen čas enega leta s polnim delovnim časom. Izbrani/a kandidat/ka bo delo
opravljal/a na sedežu Ministrstva za okolje
in prostor v Ljubljani.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazil, iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno);
– kandidat pod zap. št. 2 priloži še pisno
izjavo, da soglaša, da se bo zanj opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom
usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
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dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Kadrovska služba, Dunajska 48, Ljubljana ali na elektronski naslov
suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-21300/05
Na podlagi 13. člena Pravilnika o usposabljanju in ﬁnanciranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS,
št. 12/2005 in 49/2005 – v nadaljevanju:
Pravilnik) ter sklepa upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 2005/274 in 2005/371 objavljamo razpis za
kandidata za mladega raziskovalca v
letu 2005.
Predmet javnega razpisa je izbor kandidata za mladega raziskovalca pri izbranem mentorju na raziskovalnem področju
etnologija.
Mladi raziskovalec 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; če kandidat še nima diplome in je v zadnjem letniku študija oziroma je absolvent
in ima opravljenih najmanj 80% vseh izpitov
(vključno z vajami), mora pred sklenitvijo
pogodbe oziroma najkasneje do 15. 9. 2005
diplomirati in doseči povprečno oceno izpitov in vaj najmanj 8,00,
– 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 izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za
enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne 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 razpisu.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis,
– dokazilo o državljanstvu,
– dokazilo o izobrazbi (tj. dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo
o zagovoru magisterija; če kandidat še nima
diplome oziroma magisterija, mora predložiti
izjavo, da bo diplomiral oziroma magistriral
do vključno 15. 9. 2005),
– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (tj. uradno potrjen seznam
vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega
je razvidna povprečna študijska ocena (izračunana na dve decimalki natančno), oprav-

ljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj
na dodiplomskem študiju,
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij in dokazilo o opravljenih obveznostih na
podiplomskem študiju, če je kandidat že
vpisan,
– dokazila o eventualno prejetih nagradah in priznanjih, seznam objavljenih znanstvenih člankov in dokazila o sodelovanju pri
raziskovalnem delu,
– dokazilo o morebitnem porodniškem
oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti.
Izbor kandidatov, ki se prijavijo na javni razpis, opravi organizacija v soglasju z
izbranim mentorjem, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in podal pisno oceno glede na postavljena merila za
ocenjevanje.
Prijave z ustreznimi dokazili pošljejo kandidati do 12. 8. 2005 na naslov ZRS Bistra
Ptuj, Slovenski trg 6, 2250 Ptuj.
ZRS Bistra Ptuj bo sklenila delovno razmerje z izbranim kandidatom za določen čas
oziroma za čas usposabljanja za pridobitev
doktorata znanosti, ki traja največ štiri leta
in šest mesecev.
Kandidati bodo o izidu izbora predvidoma obveščeni v 45 dneh od zaključka razpisa. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo interesenti pri gospe Klavdiji Rižnar, tel. 040/756-138.
ZRS Bistra, Ptuj
Št. 181-00-7/2005
Ob-21304/05
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, drugega odstavka 57. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za obrambo na podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka 013-60/2005 z dne 20. 6.
2005 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata
za obrambno politiko v Ministrstvu za
obrambo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne sme biti oseba z dvojnim državljanstvom;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– pisno izjavo kandidata, da nima dvojnega državljanstva;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba; oziroma drugega
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ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz poslovanja z dokumentarnim gradivom;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/01, 48/03 in 101/03);
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da
se bo zanj opravilo varnostno preverjanje
v skladu z 35. členom Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave/ali strokovnega
izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
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kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03 in 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno« ter varnostno preverjanje v skladu z 35. členom Zakona o
obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno
prečiščeno besedilo).
Na predlog ministra za obrambo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko v
Ministrstvu za obrambo imenovala Vlada
Republike Slovenije za dobo petih let z
možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo
napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 25.
Generalni direktor Direktorata za obrambno politiko v Ministrstvu za obrambo bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega
razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Kadrovska služba Vlade Republike
Slovenije, 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 Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije mag. Marko Starman,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, Ljubljana, tel. 01/478-73-52. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija
glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik
posebne natečajne komisije izdal odločbo,
ostalim kandidatom pa bo izdan poseben
sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja
izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1101-14/2005
Ob-21361/05
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 in spremembe)
objavlja minister za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo dr. Jure Zupan javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika/pripravnice za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave.
I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Trg
OF 13.
II. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo,
smer univerzitetni/a diplomirani/a politolog/inja;
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– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
– angleški jezik morajo obvladati zelo
dobro.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– s poznavanjem državne uprave;
– z dobrim pisnim in ustnim izražanjem;
– z višjo ravnijo računalniških znanj, kot
so urejevalnik besedil, delo s preglednicami,
računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov in osnovno ravnijo znanja na področju programiranja, poznavanja računalniških
omrežij in operacijskih sistemov.
IV. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS;
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil/a
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil/a obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek
zaradi prej navedenega kaznivega dejanja;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali nostriﬁcirana tuja diploma);
– življenjepis z dokazili iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu, navedena pod točko III.
V. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Trg OF 13, Ljubljana, z označbo
˝Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
pripravnik˝.
VI. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v roku 15 dni od izbire kandidata.
O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/ki izdana upravna odločba, drugim kandidatom/kam pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani/e. Z izbranim/o
kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za
določen čas 10 mesecev s polnim delovnim
časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure na
tel. 01/478-47-02 ali 478-46-56.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-21546/05
II. osnovna šola Celje, Ljubljanska 46,
3000 Celje, razpisuje naslednja prosta delovna mesta za:
– učitelja-ico glasbene vzgoje (za nedoločen čas s polnim delovnim časom);
– učitelja-ico nemščine in geograﬁje;
– učitelja-ico razrednega pouka za podaljšano bivanje;
– učitelja-ico slovenščine (za določen
čas s polnim delovnim časom za čas od
1. 9. 2005 do 31. 9. 2006);
– učitelja-ico za podaljšano bivanje
(za določen čas s polnim delovnim časom
za čas od 1. 9. 2005 do 16. 5. 2006).
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Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: II. osnovna šola Celje, Ljubljanska 46,
3000 Celje.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
II. osnovna šola Celje

Druge objave
Št. 005-9/2005-2
Ob-21293/05
Na podlagi 87.d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05
– prečiščeno besedilo) minister za zdravje
obvešča, da se je z dnem 8. 7. 2005 s sklepom št. 005-9/2005-2 pričel postopek za
podelitev javnega pooblastila in za oddajo
storitev iz javnega pooblastila za zdravstveno dejavnost laboratorijske medicine.
V okviru javnega pooblastila bodo oddane v sklopih naslednje storitve:
1. vodenje registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti; 2. vodenje registra za zasebne izvajalce, izdajanje potrdil o vpisu
in izbrisu iz registra; 3. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem; 4. izdajanje,
podaljševanje in odvzem licence izvajalcem;
5. načrtovanje specializacije in specialističnega izpita.
Postopek podelitve javnega pooblastila
in oddaje storitev iz javnega pooblastila se
izvede v upravnem postopku, ob smiselni
uporabi določil Zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo), ki se nanašajo na javni razpis, po
postopku brez predhodne objave z neposrednimi pogajanji.
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v Glavni pisarni Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, od objave
do 31. 8. 2005 vsak delavnik od 8. do 12.
ure. Razpisna dokumentacija je ponudnikom
na voljo tudi na spletni strani ministrstva za
zdravje pod naslovom "Javni razpisi".
Ministrstvo za zdravje
Št. 402-103/2005

Ob-21116/05

Javno informativno zbiranje predlogov
izvajalcev razvojnih projektov tehnične
pomoči na področju kmetijstva v BiH,
Hrvaški, Srbiji in Črni gori, Makedoniji
in Albaniji v letu 2005
1. Razpisovalec in naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije /v nadaljnem tekstu: MKGP/,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, e-pošta:
gp.mkgp@gov.si.
2. Namen razpisa: MKGP želi z javnim
zbiranjem predlogov preveriti interes za
uresničitev razvojnih programov in tehnične
pomoči v BiH, Hrvaški, Srbiji in Črni gori,
Makedoniji in Albaniji s ciljem, da dobi širši krog potencialnih izvajalcev, ki bodo z
izvajanjem razvojnih projektov in tehnične
pomoči prispevali k stabilizaciji in razvoju
kmetijskega sektorja v navedenih državah
JV Evrope. Projekti se bodo izvajali v skladu
s sprejetimi načeli razvojne pomoči držav
članic EU in sklenjenimi dvostranskimi sporazumi Republike Slovenije s posameznimi
državami v tej regiji.
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3. Možne oblike sodelovanja
a) tehnična pomoč: (svetovanje, izdelava
predinvesticijskih študij, projektne dokumentacije, programi usposabljanja, izmenjava
strokovnjakov, organiziranje študijskih obiskov v Sloveniji),
b) izmenjava genskega materiala.
4. Obvezne sestavine predlogov
– predstavitev predlagatelja,
– predstavitev in obrazložitev vsebine
predloga ter oblike sodelovanja,
– podatek o potrebni višini sredstev za
realizacijo projekta,
– partnerji v državi prejemnici razvojne
pomoči,
– dosedanje reference v državi izvedbe
projekta.
5. Rok za predložitev predlogov: rok za
predložitev predlogov je 19. 8. 2005 do 16.
ure. Predloge predložite na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Glavna pisarna, s pripisom na kuverti: Javno informativno zbiranje predlogov – Razvojna pomoč.
6. Končna določila
Razpisa ni mogoče šteti kot javni razpis
za oddajo javnega naročila in MKGP ne bo,
na osnovi informativnega zbiranja predlogov, izbralo najugodnejšega predlagatelja
in z njim ne bo sklenilo pogodbe.
Razpisovalec bo na podlagi prejetih
predlogov in izraženega interesa za sodelovanje pristopil k aktivnostim javnega naročila malih vrednosti za posamezna področja
razvojne pomoči.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-21280/05
Na podlagi 33. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99,
70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02,
51/02, 108/03 in 77/04), 35. in 45. člena
Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s ﬁnančnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 123/03), 33.
člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni l. RS,
št. 99/99, 39/00, 36/01), sklepa Občinskega
sveta Občine Vrhnika št. 1/01 353-23/2005 z
dne 13. 6. 2005, soglasja nadzornega sveta
Komunalnega podjetja Vrhnika d.d. z dne
21. 7. 2005, ponudnika Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, ki jo zastopa
župan dr. Marjan Rihar in Komunalno podjetje Vrhnika d.d., ki ga zastopa direktor Stojan Jakin, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
razpisujeta
poziv
za javno zbiranje ponudb za nakup
99,93% osnovnega kapitala družbe CRO
Vrhnika d.o.o.
1. Namen poziva je pridobitev strateškega partnerja v družbi CRO Vrhnika d.o.o. za
opravljanje dejavnosti obratovanja kompostarne, za katero razpolaga družba z vsemi
potrebnimi dovoljenji.
Predmet prodaje je 99,93% osnovnega kapitala v družbi Center za ravnanje z
odpadki Vrhnika d.o.o., matična številka
2088061, vpisani pod vl. št. 1/41594/00
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, katerega
knjigovodska vrednost na dan 30. 6. 2005
znaša 463,586.410 SIT, to je 46% poslovni
delež družbenika Občine Vrhnika, Tržaška
cesta 1, 1360 Vrhnika in 53,93% poslovni

delež Komunalnega podjetja Vrhnika d.d.,
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) podatke o ponudniku, katerega pretežna dejavnost mora biti ravnanje z odpadki in njihova predelava in ki ima večletne
izkušnje pri opravljanju te dejavnosti,
b) ﬁrma in sedež ponudnika,
c) podatke o odgovorni osebi pravne
osebe,
d) matično številko, identiﬁkacijsko številko, zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenega podpisnika pogodbe,
e) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
knjigovodske vrednosti osnovnega kapitala,
določene v tem javnem zbiranju ponudb,
f) način in rok plačila in v primeru odloženega plačila zavarovanje plačila z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv izdano
s strani prvovrstne banke,
g) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
h) dokazilo o vplačani varščini,
i) ponudniki morajo predložiti »Program
razvoja družbe CRO Vrhnika d.o.o.«, ki
mora vsebovati:
1. Strategijo razvoja in opredelitev tržnega položaja družbe:
– splošno stanje in trendi,
– stanje in trendi na področju dejavnosti,
– vizija razvoja,
– prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti,
– strateški cilji,
– strategija razvoja,
– prodajni trg storitev,
– konkurenčni položaj.
2. Finančni načrt s terminskim načrtom
vlaganj:
– ocenitev predvidenega obsega in vrste
potrebnih vlaganj,
– zagotovitev virov sredstev,
– terminski načrt vlaganj.
3. Predvidene zmogljivosti kompostarne
in sortirnice.
3. Ponudnik oziroma kupec se je dolžan
v ponudbi zavezati, da bo zgradil ustrezne objekte in uvedel tehnologijo, s katero
bodo preprečene emisije v okolje, v roku
18 mesecev od podpisa pogodbe o nakupu
poslovnih deležev v družbi CRO Vrhnika
d.o.o.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne osebe. Pravne osebe morajo
ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30
dni. Kolikor je ponudnik tuja pravna oseba,
mora predložiti originalni izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra s prevodom v slovenski jezik po sodnem tolmaču.
5. Ponudbi je potrebno priložiti podpisano izjavo ponudnika, iz katere je razvidno,
da se ponudnik v celoti strinja s pogoji javnega zbiranja ponudb.
6. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 2., 3., 4. in 5. točke
tega razpisa in je predložena v slovenskem
jeziku.
7. Vse davčne obveznosti, stroške overitev, stroške registracije in druge stroške, nastale v zvezi z izvedbo sklenjene pogodbe,
plača kupec.
8. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati
varščino v višini 100,000.000 SIT. Varščina za resnost ponudbe se plača na trans-
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akcijski račun Občine Vrhnika, št. 013400100001093, odprt pri Banki Slovenije s
pripisom »Varščina za nakup poslovnih deležev v družbi CRO Vrhnika d.o.o.«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru. Varščina mora biti na računu
Občine Vrhnika do roka, opredeljenega v
točki 10 te objave.
9. Ponudbe bo pregledala in ocenila
strokovna komisija za izbor najboljšega ponudnika.
Komisija bo pri oceni prispelih ponudb
kot osnovni kriterij za izbor najuspešnejšega ponudnika vrednotila ponujeno ceno za
odkup poslovnih deležev obeh družbenikov
v družbi CRO Vrhnika d.o.o. in kot dodatne
kriterije »Program razvoja družbe CRO Vrhnika d.o.o.« iz točke 2 i. tega poziva. O izboru najboljšega ponudnika bodo ponudniki
obveščeni po končanem postopku, vendar
najkasneje v dveh mesecih od zadnjega dne
roka za oddajo ponudb.
10. Kot pravočasne oddane štejejo zgolj
ponudbe, ki prispejo na sedež Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zaprti
pisemski ovojnici, s pripisom »Ponudba na
javno zbiranje za nakup poslovnega deleža
družbe CRO Vrhnika d.o.o. – ne odpiraj«
najpozneje do 23. 9. 2005 do 12. ure. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden točen
naslov pošiljatelja.
Ponudbe, ki bodo prispele po navedenem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi
ponudbe, ki bodo glede na točko 2 i. te objave nepopolne.
11. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji 99,93% poslovnega deleža
družbe CRO Vrhnika d.o.o. najkasneje v
10 dneh po prejemu obvestila o izboru. V
primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu vplačana varščina ne
vrne. Rok za plačilo kupnine pa je trideset
dni od sklenitve pogodbe.
12. V primeru razveljavitve sklenjene pogodbe zaradi neizpolnjenih pogojev je kupec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini
30% kupnine, preostanek kupnine brez obresti se kupcu vrne; vzpostavi se lastniško
stanje poslovnih deležev pred sklenjeno pogodbo (vrnitev stvari v prejšnje stanje).
13. Na podlagi tega razpisa Občina Vrhnika in Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
nista zavezana skleniti pogodbe o prodaji 99,93% poslovnega deleža družbe CRO
Vrhnika d.o.o. z najboljšim ali katerim koli
drugim ponudnikom. Komisija lahko začeti
postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
14. Javno odpiranje ponudb bo dne
23. 9. 2005 ob 13. uri na sedežu Občine
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, sejna soba.
15. Ponudniki bodo lahko prejeli podrobnejše informacije o predmetu prodaje za
namen oblikovanja ponudbe za nakup v obliki informacijskega memoranduma, ki ga po
podpisu izjave o varovanju tajnosti podatkov
lahko dvignejo oziroma naročijo na naslovu
Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika,
in sicer:
– podatke o vpisu družbe CRO Vrhnika
d.o.o. v sodni register in družbeno pogodbo
družbe,
– notarski zapisnik SV 1000/05 z dne
27. 5. 2005 o dokapitalizaciji družbe CRO
Vrhnika d.o.o. s stvarnimi vložki in sodne
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cenitve o oceni vrednosti stvarnih vložkov,
– sklep Občinskega sveta Občine Vrhnika št. 1/01 353-23/2005 z dne 13. 6. 2005 o
posameznem programu prodaje ﬁnančnega premoženja – deleža na kapitalu družbe
CRO Vrhnika d.o.o.,
– soglasje nadzornega sveta Komunalnega podjetja Vrhnika d.d. z dne 21. 7.
2005,
– okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje kompostarne št. 35472-68/2005 z dne
8. 7. 2005 Ministrstva za okolje in prostor,
Agencije RS za okolje,
– poslovni načrt centra za ravnanje z odpadki z dne 20. 10. 2004 Komunalnega podjetja Vrhnika d.d.,
– osnutek pogodbe o prodaji poslovnih
deležev,
– merila za izbor najugodnejšega ponudnika.
16. Podrobnejše informacije v zvezi s
predmetom in pogoji prodaje bodo ponudniki dobili vsak delavnik od 11. do 13. ure
pri Stojanu Jakinu, direktorju Komunalnega podjetja Vrhnika d.d., tel. 01/755-12-83,
e-mail: stojan.jakin@kpv.si in pri Marijanu
Prijatelju, direktorju občinske uprave Občine Vrhnika Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
tel. 01/755-54-10, e-mail: direktor.obcina@vrhnika.si, in sicer od dneva objave poziva v Uradnem listu RS dalje do izteka roka
za oddajo ponudb.
Komunalno podjetje Vrhnika
Občina Vrhnika
Ob-21368/05
Na podlagi plana investicijskih vlaganj,
objavlja družba E3 d.o.o., Erjavčeva 24,
Nova Gorica
povabilo k oddaji ponudb dobava
modula za soproizvodnjo električne
in toplotne energije (SPTE), električne
moči 1 MW
Naročnik E3 energetika, ekologija, ekonomija d.o.o., Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica, poziva k dvigu razpisne dokumentacije
in predložitvi ponudb za dobavo modula za
soproizvodnjo električne in toplotne energije
(SPTE), električne moči 1 MW.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dvignejo ob delavnikih med 8. in 15. uro na
sedežu družbe. Zadnji rok za dvig razpisne
dokumentacije je 1. 9. 2005. Rok za sprejemanje ponudb je 15. 9. 2005 do 10. ure.
Pogoji za sodelovanje
Ponudniki morajo predložiti naslednja
dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje:
– garancija za resnost ponudbe 3%,
– ponujeni rok plačila nad 45 dni,
– izpisek iz sodnega registra, da je registriran pri pristojnem sodišču, ki ne sme biti
starejši od enega meseca od dneva oddaje
ponudbe oziroma za s.p. ustrezen dokument davčne uprave. Oba dokumenta morata biti v originalu ali fotokopija potrjena s
strani notarja,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
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– potrdilo o ﬁnančnem stanju ponudnika
BON 1 in BON 2 in potrdilo, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega računa
ali BON / 1P, ter potrdilo poslovne banke o
prometu na TRR za zadnje 3 mesece,
– reference za dobavo enakega ali podobnega blaga: (najmanj ena referenca v prilogi) – upoštevajo se le s strani naročnikov
potrjene reference,
– program servisiranja modula,
– dokumentacija, iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev razpisa:
– ponudnik mora priložiti v ponudbi dokumente o ustreznosti, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge neodvisne organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi
potrdijo skladnost opreme z zahtevanimi
tehničnimi predpisi, speciﬁkacijami in standardi. Kolikor ponudnik predloži lastno izjavo o skladnosti za razpisano opremo, lahko
naročnik pred dokončno odločitvijo o izbiri
zahteva pregled celotne dokumentacije o
ustreznosti.
Merila za oddajo
Za oddajo naročila bo naročnik upošteval
spodaj navedena merila
– ekonomska upravičenost modula,
– rok dobave,
– rok plačila,
– reference.
Podrobnejši opis točkovanja je naveden
v razpisni dokumentaciji.
Pogoji odpiranja ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 15. 9. 2005 ob 11. uri v sejni dvorani E3 d.o.o., Erjavčeva 24, Nova Gorica.
Dodatne informacije je mogoče dobiti na
sedežu družbe ali tel. 05/331-33-00.
E3 d.o.o.
Ob-21127/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93
– 41/02), 30. člena Statuta občine Ormož
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/99 in
7/01), 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03) in sklepa Občinskega sveta občine
Ormož z dne 18. 7. 2005, Občina Ormož
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje je gradbena parcela
s parc. št. 420/1 k.o. Sodinci v izmeri 910
m2, za izhodiščno vrednost 2.390 SIT/m2.
III. Izhodiščna cena za nepremičnino je
določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek
na dodano vrednost ni vključen. Davek na
dodano vrednost bremeni kupca. Ostali stroški v zvezi s prenosom lastništva bremenijo
prodajalca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
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– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% izhodiščne vrednosti na transakcijski
račun prodajalca: Občina Ormož, 012870100018046, sklic na št. 00 110999. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena v roku 8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca;
h) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Ormož in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 16. 8. 2005, do
9. ure, na naslov: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 74-15-309. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Ob-21128/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93
– 41/02), 30. člena Statuta občine Ormož
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/99 in
7/01), 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03) in sklepa Občinskega sveta občine
Ormož z dne 18. 7. 2005, Občina Ormož
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje je gradbena parcela s parc. št. 170/5 njiva v izmeri 1574 m2
k.o. Ormož, za izhodiščno vrednost 19.000
SIT/m2.
Nepremičnina se nahaja v obrtni coni v
Ormožu katere namembnost je določena z
Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za
obrtno cono Ormož (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 4/97) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
za obrtno cono Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 7/01 in 7/03).
III. Izhodiščna cena za nepremičnino je
določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek
na dodano vrednost ni vključen. Davek na
dodano vrednost bremeni kupca. Ostali stro-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ški v zvezi s prenosom lastništva bremenijo
prodajalca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– izjava kupca, da bo gradbena parcela
namenjena za gradnjo v skladu z veljavnim
zazidalnim načrtom za obrtno cono Ormož;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož,
01287-0100018046, sklic na št. 00 110999.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena v roku 8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca;
h) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Ormož in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 19. 8. 2005, do
13. ure, na naslov Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 74-15-309. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Ob-21131/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93
– 41/02), 30. člena Statuta občine Ormož
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/99 in
7/01), 29. in 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Ormož z dne 18. 7. 2005, Občina
Ormož objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.

II. Predmet prodaje je stanovanje št. 44 v
Dolgi lesi 11 v Ormožu, vpisano v podvložek
873/8 k.o. Ormož, v skupni izmeri 63,70 m2.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Izhodiščna vrednost je 4,736.880
SIT, ki je določena na podlagi cenitve sodno
zapriseženega cenilca gradbene stroke.
III. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek na promet
nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v
zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun prodajalca: Občina Ormož, 012870100018046, sklic 00 110999. Izbranemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. Če kupec v
določenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
v korist Občine Ormož in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
VI. Pri nakupu ima pod enakimi pogoji
predkupno pravico dosedanji najemnik stanovanja.
VII. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 16. 8. 2005, do
9. ure, na naslov: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
VIII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 74-15-309. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Št. 360-03-0018/2005-502
Ob-21149/05
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta občine Ravne
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na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina trisobno stanovanje št. 12 v III. nadstropju
stanovanjske stavbe Čečovje 54 v skupni
izmeri prodajne površine 67,96 m2 oziroma
skupne stanov. površine v izmeri 72,13 m2
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, skladno z JUS U-C2-100 (Ur.
l. SFRJ št. 3/66), prostore naslednjih neto
koristnih površin:
Prodajna
površina

Skupna
stanovanjska
površina

Klet

3,12 m2

6,24 m2

Klet

1,04 m2

2,09 m2

17,22 m2

17,22 m2

– soba

12,54 m2

12,54 m2

– soba

9,02 m2

9,02 m2

– kuhinja

7,83 m2

7,83 m2

– shramba

1,53 m2

1,53 m2

– kopalnica

3,19 m2

3,19 m2

– WC

1,22 m2

1,22 m2

11,25 m2

11,25 m2

67,96 m2

72,13 m2

III nadstropje:
– soba

– predsoba
Skupaj

3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 7,434.672 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z
oznako »Ponudba za nakup stanovanja Čečovje 54 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 8.
2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;

Št.

– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 465-05-0001/2005
Ob-21185/05
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 36. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 3. 7. 2002, 31. seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 23. 10. 2002
in 36. seje občinskega sveta Občine Bohinj
z dne 10. 10. 2002 ter v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/53124-684.
2. Predmet prodaje:
a) enosobno stanovanje št. 35 v stanovanjskem bloku na Gregorčičevi 14b v Novi
Gorici, v skupni izmeri 36,12 m2 z loggio in
kletnim boksom. Stanovanje je zasedeno.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša:
pod a) 8,366.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805
sklic: 1228-720001-2
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z
oznako: ponudba za nakup nepremičnine,
Ne odpiraj. Rok: 30. 8. 2005 do 9. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega datuma prispele na naslov
prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati
kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica, št.
01302-0100007805 sklic: 1228-72001-2.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
dražbe.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v SIT ter natančno
navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe:
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba najkasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
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razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina
Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji:
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi
kupec.
Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi
posebna komisija in po zaključku postopka
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo 30. 8.
2005 ob 11. uri v mali sejni dvorani Občine
Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8
dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostalih informacijah interesenti dobijo na
Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija
Habjan, tel. 04/537-23-46 v delovnih dneh
od 16. 8. 2005 do 29. 8. 2005 od 10. do
12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Občina Radovljica
Ob-21289/05
Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 –
popr. in 58/03 – ZZK-1) in 9. člena Programa
priprave lokacijskega načrta za proizvodne,
obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (Ur. l.
RS, št. 41/05) Občina Vipava vabi na
2. prostorsko konferenco
za lokacijski načrt za proizvodne,
obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3,
ki bo v torek, 2. 8. 2005, z začetkom ob
13. uri, v prostorih Občine Vipava, Glavni
trg 15, Vipava.
Postopek priprave lokacijskega načrta
oziroma predvidene prostorske ureditve bo
vodila Občina Vipava.
Namen 2. prostorske konference je, da
se predstavi predlog občinskega lokacijskega načrta za javno prometno, energetsko,
vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v proizvodnih, obrtnih in storitvenih conah V1, V2 in V3.
Na prostorsko konferenco so vabljeni
zastopniki soglasodajalcev, lokalne skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj in
organizirane javnosti, ki lahko podajo svoja
priporočila in usmeritve v zvezi z osnutkom
predloga občinskega lokacijskega načrta.
Občina Vipava
Ob-21153/05
Likvidacijski upraviteljici SM trgovina d.d.
Šempeter »v likvidaciji« Anica Rojnik Cokan in Nataša Čemažar, objavljava v skladu s 381. členom Zakona o gospodarskih
družbah
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poziv likvidacijskim upnikom,
da v roku 30 dni po objavi tega poziva s
priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve do
družbe SM trgovina d.d. Šempeter »v likvidaciji«, matična številka družbe: 5778212,
vpisane pri Okrožnem sodišču v Celju pod vl.
št.: 1/05734/00, likvidacijskima upraviteljicama na naslov: SM trgovina d.d. Šempeter »v
likvidaciji«, Spodnje Grušovlje 2, 3311 Šempeter ali na naslov: Anica Rojnik Cokan, Migojnice 69, 3302 Griže. Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna dokazila. Vse dodatne
informacije dobite na telefon 031/767-850.
Likvidacijski upraviteljici
Anica Rojnik Cokan in
Nataša Čemažar

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-7/2005
Ob-21268/05
1. Statut sindikata z imenom Sindikat
Telekom Slovenije PE Ljubljana, Stegne
19, Ljubljana, ki ga hrani tukajšnja upravna
enota in ki je bil v registru statutov sindikatov vpisan pod zaporedno številko 130, se
zaradi spremembe imena sindikata od 24. 6.
2005 hrani spremenjen pod isto zaporedno
številko.
2. Statut sindikata z imenom Sindikat
Elektronskih komunikacij Slovenije – SELEKS, Stegne 19, 1547 Ljubljana, se vpiše v register statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana, dne 24. 6. 2005,
pod isto zaporedno številko 130.
Št. 101-6/2005
Ob-21270/05
1. Statut sindikata z imenom Sindikat
podjetja Rašica, Zgornje Gameljne 20,
Ljubljana-Šmartno, ki ga hrani tukajšnja
upravna enota in ki je bil v registru statutov
sindikatov vpisan pod zaporedno številko
16, se zaradi spremembe imena sindikata
od 4. 7. 2005 hrani spremenjen pod isto zaporedno številko.
2. Statut sindikata z imenom Sindikat
Rašica Point d.o.o., Zgornje Gameljne 20,
Ljubljana-Šmartno, se 4. 7. 2005 vpiše v
register statutov sindikatov pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostavi Šiška, Trg prekomorskih
brigad 1, Ljubljana, dne 24. 6. 2005, pod isto
zaporedno številko 16.
Št. 101-9/2005-3
Ob-21271/05
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 15. 7. 2005 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Statut Sindikata OpenAd«
in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov,
pod zaporedno številko 308 za sindikat z
imenom: Sindikat OpenAd in sedežem:
Tomšičeva ulica 3, Ljubljana.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-68/2005-4
Ob-21285/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence je dne 22. 7. 2005 na podlagi
priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena
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Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da priglašeni koncentraciji
(nameravanemu skupnemu nadzoru) družb
MIG Holding GmbH, Am Kaltenborn 43,
61462 Königstein/Taunus, Nemčija, Heckler & Koch Beteiligungs GmbH, Beffendorfer Str. 1, 78727 Oberndorf/N., Nemčija, ter Heckler & Koch GmbH, Beffendorfer Str. 1, 78727 Oberndorf/N., Nemčija,
nad družbo MEC Holding GmbH, Gutenbergstrasse 10, 65830 Kriftel, Nemčija,
ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s
pravili konkurence.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih podatkov ter značilnosti ponudbe in povpraševanja na upoštevnih trgih je
Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o njeni neskladnosti s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-21134/05
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online, Direkt, Moj
dom, Denar & Svet nepremičnin, Antena.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče ﬁzične
osebe oziroma ﬁrma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana –
51,05%
– Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana – 10,11%,
– Styria Medien AG, Schonaugasse 64,
Graz – 25,74%,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica
14, Maribor – 6,52%.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, Marjan Božnik – namestnik predsednika, mag. Robert Krajnik,
Dejan Kovač, Dušan Ocepek, dr. Klaus
Schweighofer.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Št. 05-020-000206
Ob-21283/05
Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje javnih
komunikacijskih storitev
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04 in
86/04 – ZVOP-1), Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja, da
je prejela vlogo za dodelitev radijske frek-

vence za opravljanje javnih komunikacijskih
storitev (WiLL – brezžična krajevna zanka) v
radiofrekvenčnem pasu 28052.5 – 28444.5
MHz v paru z 29060.5 – 29452.5 MHz in
namerava izdati odločbo o dodelitvi radijskih
frekvenc za opravljanje javnih komunikacijskih storitev pod naslednjimi pogoji:
A) V radiofrekvenčnem pasu 28052.5
– 28444.5 MHz v paru z 29060.5 – 29452.5
MHz za 1 x 28 MHz kanal v skladu s
CEPT/ERC/priporočilom T/R 13-02 Annex
C in CEPT/ERC/priporočilom ERC Recommendation (01)03 za FDD sisteme, za področje Slovenije.
B) 1 x 28 MHz kanal v radiofrekvenčnem
pasu od 29060.5 – 29452.5 MHz se uporablja za povezave od terminalov (TS) do centralnih postaj (CS), 1 x 28 MHz kanal v radiofrekvenčnem pasu od 28052.5 – 28444.5
MHz se uporablja za povezave od centralnih
postaj (CS) terminalov do (TS).
C) Dovoljena je tudi uporaba ožjih RF
kanalov pod pogoji iz točke A in B.
D) Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi mejnim pogojem za spektralno
gostoto pretoka moči (angl. spectral power
ﬂux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), ki jih
določi agencija.
E) Četrtletno ali ob vsaki obsežnejši
spremembi v radijskem omrežju je potrebno dostaviti agenciji tekoče stanje P-MP
zvez. Seznam mora vsebovati podatke za
centralne postaje CS, kot jih določi agencija ob izdaji odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc.
Ker bi interes za navedene radijske frekvence lahko presegel njihovo razpoložljivost
in zato ne bi bila mogoča njihova učinkovita
uporaba, agencija objavlja javni poziv za
pridobitev mnenj zainteresirane javnosti, ki
bi želela pridobiti te radijske frekvence pod
enakimi pogoji.
Agencija želi predvsem ugotoviti število
interesentov za pridobitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc pod enakimi pogoji,
zato poziva zainteresirano javnost, da glede
na zgoraj navedene pogoje poda okvirno
tehnično rešitev in izpolnjena obrazca za
radijsko postajo za tipično centralno postajo
in tipični terminal ter predlog o višini plačila
za uporabo radijskih frekvenc v primeru javnega razpisa. Rok za podajo mnenj je 30 dni
od dneva objave tega poziva.
Če Agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovi, da je mogoče radijske frekvence dodeliti vsem interesentom,
na podlagi splošnega upravnega postopka
ob izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov,
izda odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, ki
so predmet te objave.
Če pa agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovi, da določene
radijske frekvence ne bodo dostopne vsem
interesentom, mora pred izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc izvesti javni razpis
za dodelitev radijske frekvence za opravljanje javnih komunikacijskih storitev (WiLL –
brezžična krajevna zanka) v radiofrekvenčnem pasu 28052.5 – 28444.5 MHz v paru z
29060.5 – 29452.5 MHz.
Glede na navedeno agencija vabi zainteresirano javnost, da v 30 dneh od te
objave poda svoje mnenje v zvezi z navedenimi frekvencami in hkrati jasno izrazi ali so
resno zainteresirani za pridobitev radijske
frekvence pod navedenimi pogoji.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave
gospodarskih družb
Ob-21113/05
Uprave družb Aktiva Invest d.d., Dunajska 156, Ljubljana, Aktiva Avant, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, Certius Invest, d.d,
Dunajska 156, Ljubljana in Arkada Holding,
d.d., Dunajska 156, Ljubljana, skladno s prvim odstavkom 516. člena Zakona o gospodarskih družbah obveščajo, da so dne 15. 7.
2005 predložile na Okrožno sodišče v Ljubljani »pogodbo o spojitvi družb Aktiva Invest
d.d., Aktiva Avant, d.d., Certius Invest, d.d.
in Arkada Holding, d.d.«, ki so jo 14. 7. in
15. 7. na svojih sejah pregledali nadzorni
sveti istih družb.
Vse delničarje, upnike in zaposlene družbe se s tem sporočilom obveščajo, da jim je
na njihovem sedežu v Ljubljani, Dunajska
156, omogočen vpogled v listine iz drugega
odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki bodo skladno s petim odstavkom 516. člena Zakona o gospodarskih
družbah predložene na skupščinah delničarjev, sklicanih za 22. 8. 2005. Delničarji imajo
pravico zahtevati, da jim družba brezplačno
izroči prepis listin. Sama vsebina pogodbe o
spojitvi pa bo na skupščinah tudi ustno obrazložena s strani uprave vsake družbe.
Uprave družb
Aktiva Invest d.d.
Aktiva Avant, d.d.
Certius Invest, d.d.
Arkada Holding, d.d.
Ob-21114/05
Uprava družbe LIKO lesna industrija
Vrhnika, d.d., 1360 Vrhnika, Verd 100a, v
skladu s 516. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), obvešča delničarje in
upnike o nameravani pripojitvi družbe LIKO
VRATA d.o.o., Borovnica, Mejačeva 2, kot
prevzete družbe, k družbi LIKO Vrhnika, d.d.
kot prevzemni družbi.
Uprava družbe LIKO Vrhnika, d.d. je
Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko
sodišče) predložila Pogodbo o pripojitvi, ki
jo je pred tem pregledal nadzorni svet te
družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe
LIKO Vrhnika, d.d. na naslovu Verd 100a,
Vrhnika, omogočen pregled listin iz drugega
odstavka 516. člena ZGD: pogodbe o pripojitvi, letnih poročil družb, ki sta udeleženi,
za zadnja tri poslovna leta, zaključnih poročil prevzetih družb, vmesnih bilanc stanja
družb, skupnega poročila uprav družb, ki
so udeležene pri pripojitvi, poročila o reviziji
pripojitve in poročila nadzornega sveta prevzemne družbe o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Uprava (prevzemne) družbe LIKO Vrhnika, d.d. ne zahteva, da bi o soglasju za navedeno pripojitev odločala skupščina, zato
skupščine prevzemne družbe v ta namen
ni sklicala. Ne glede na to imajo delničarji
družbe LIKO Vrhnika, d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v roku enega meseca od
dneva sprejetja sklepa skupščine prevzete
družbe o soglasju za pripojitev, pravico za-

Št.

htevati sklic skupščine družbe LIKO Vrhnika,
d.d., ki naj odloči o soglasju za pripojitev.
LIKO Vrhnika, d.d.
uprava družbe
Ob-21294/05
Na podlagi 516. in 528. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD) uprava družbe
Interﬁn naložbe, ﬁnančna družba, d.d., Pristaniška 12, Koper kot prevzemna družba
objavlja obvestilo, da je bila dne 27. 7. 2005
registrskemu sodišču v Kopru predložena
Pogodba o pripojitvi prevzete družbe Prifo,
podjetje za ﬁnanciranje, d.o.o., Pristaniška
8, Koper k prevzemni družbi Interﬁn naložbe, ﬁnančna družba, d.d., Pristaniška 12,
Koper. Pogodbo o pripojitvi je pred tem na
svoji redni seji dne 22. 7. 2005 pregledal
nadzorni svet prevzemne družbe in sprejel
pisno poročilo o pripojitvi.
O soglasju k pripojitvi bo odločal ustanovitelj prevzete družbe po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz prvega odstavka
516. člena ZGD. Vsi delničarji prevzemne
družbe imajo pravico do vpogleda listin iz
drugega in tretjega odstavka 516. člena
ZGD na sedežu prevzemne družbe vsak
delavni dan med 8. in 15. uro. Družba bo
vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delavni dan brezplačno
dala prepis teh listin. Prevzemna družba je
stoodstotni in edini lastnik prevzete družbe.
Zaradi tega in v skladu s 528. členom ZGD
uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi
o soglasju za pripojitev odločala skupščina
prevzemne družbe. Delničarji prevzemne
družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala prevzemne družbe, lahko v roku enega meseca od sprejema sklepa ustanovitelja prevzete družbe o soglasju
za pripojitev zahtevajo, da o soglasju za
pripojitev odloča na svoji seji tudi skupščina
prevzemne družbe.
Interﬁn naložbe, d.d. Koper
uprava družbe
Ob-21313/05
Na podlagi 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah uprava delniške družbe
IMP Montaža Koper d.d., Ulica 15. maja 21,
6000 Koper, objavlja naslednje obvestilo:
Dne 18. 7. 2005 je bila Okrožnemu sodišču v Kopru predložen delitveni načrt (načrt
oddelitve delniške družbe IMP Montaža Koper d.d. z ustanovitvijo nove delniške družbe
IMP Investicije d.d.) z dne 28. 6. 2005.
V skladu z določili 533.f člena Zakona o
gospodarskih družbah je 30 dni od objave
tega obvestila, na sedežu prenosne družbe IMP Montaža Koper d.d. v Kopru, Ulica
15. maja 21, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure, vsem upnikom in delničarjem prenosne
družbe omogočen pregled listin:
– delitveni načrt – (načrt oddelitve delniške družbe IMP Montaža Koper d.d. z
ustanovitvijo nove delniške družbe IMP Investicije d.d.) z dne 28. 6. 2005,
– letno poročilo prenosne družbe IMP
Montaža Koper d.d. na dan 31. 12. 2004,
– otvoritvene bilance družbe IMP Investicije d.d.,
– otvoritvene bilance stanja družbe IMP
Montaža Koper d.d. po oddelitvi,
– poročilo uprave o delitvi z dne 28. 6.
2005,
– poročilo o reviziji delitve z dne 12. 7.
2005 in
– poročilo nadzornega sveta o oddelitvi
z dne 15. 7. 2005.
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Uprava družbe bo vsakemu delničarju
delniške družbe IMP Montaža Koper d.d.
najkasneje naslednji dan brezplačno dal
prepis zgoraj navedenih listin.
Vsakemu upniku in svetu delavcev bo
uprava družbe brezplačno dala prepis delitvenega načrta z dne 28. 6. 2005.
Za vse obveznosti delniške družbe IMP
Montaža Koper d.d., nastale do vpisa ustanovitve delniške družbe IMP Investicije d.d.
v sodni register, odgovarja poleg prenosne
družbe same tudi nova delniška družba IMP
Investicije d.d., kot solidarni dolžnik do višine vrednosti oddeljenega premoženja.
Upniki prenosne družbe imajo pravico
zahtevati zavarovanje za nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če menijo, da je
zaradi oddelitve ogrožena izpolnitev njihove
terjatve in če tako zavarovanje zahtevajo
v šestih mesecih po objavi vpisa delitve v
sodni register.
Pravice zahtevati zavarovanja nimajo tisti upniki, ki imajo v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.
Montaža Koper d.d.
uprava – direktor
Jože Cetinski
Ob-21364/05
Družba Luks studio, d.o.o., Ljubljana,
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod št. reg. vl. 1/26924/00 s
sedežem Resljeva 1, Ljubljana, skladno z
določbo 533. m člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja;
Direktorica družbe Luks studio d.o.o.
Ljubljana, je po pooblastilu notarke Majde
Lokošek iz Domžal dne 21. 7. 2005, skladno
z določbo 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah Okrožnemu sodišču v Ljubljani
predložila delitveni načrt, iz katerega skladno z določbo 533.a člena Zakona o gospodarskih družbah izhaja delitev družbe Luks
studio, d.o.o., Ljubljana, z oddelitvijo dela
aktivne (premoženja) in pripadajoče pasive
(virov za ﬁnanciranje tega premoženja) na
novo kapitalsko družbo Fikus d.o.o., ki se
ustanovi zaradi oddelitve.
Nova družba Fikus d.o.o. prevzame del
premoženja prenosne družbe ter pravice in
obveznosti, povezane s tem premoženjem.
Nova družba Fikus d.o.o. kot univerzalni
pravni naslednik stopi v vsa pravna razmerja
v zvezi z oddeljenim premoženjem, katerih subjekt je bila pred oddelitvijo prenosna
družba Luks studio d.o.o., Ljubljana.
Upniki družbe Luks studio, d.o.o., imajo
pravico zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle ali negotove ali pogojne terjatve, če
je zaradi delitve ogrožena izpolnitev njihovih
terjatev in če tako zavarovanje zahtevajo
v šestih mesecih po objavi vpisa delitve v
register. Domneva se, da je zaradi delitve
ogrožena izpolnitev terjatev upnikov družbe
Luks studio, d.o.o., Ljubljana.
Luks studio, d.o.o., Ljubljana
direktorica družbe
Pislak Balant Alenka

Razširitev dnevnega reda
Ob-21066/05
Uprava družbe Slovenijales družba za
trgovino in druge storitve, d.d., 1511 Ljubljana, Dunajska cesta 22, na podlagi 284. in
286. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavlja razširitev dnevnega reda 10. redne
skupščine delničarjev družbe Slovenijales
družba za trgovino in druge storitve, d.d.,
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1511 Ljubljana, Dunajska cesta 22, ki bo
dne 30. 8. 2005, objavljeno dne 15. 7. 2005
na SEOnetu Ljubljanske borze d.d., uradnih
spletnih straneh družbe, v časopisu Delo
in v Uradnem listu RS, št. 67 z dne 15. 7.
2005, na zahtevo delničarja družba Zavarovalnica Triglav, d.d., kot 24,91% imetnika
delnic družbe Slovenijales d.d., Ljubljana,
ki na podlagi določil 286. člena ZGD zahteva, da se dnevni red 10. redne skupščine,
sklicane za dne 30. 8. 2005 razširi z novima
dodatnima točkama 5 in 6, ki se glasita:
»5. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se člane nadzornega sveta družbe Slovenijales d.d.,
Ljubljana, Ivana Kebriča, Gorana Brankoviča in Borisa Škapina.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za nove člane nadzornega sveta družbe Slovenijales d.d., Ljubljana,
se za 4 letni mandat izvolijo Uroš Ivanc, Gabrijel Škof ter Andrej Eržen.
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem izvolitve na skupščini
družbe.«
Obrazložitev:
Delničarji družbe so skladno z njihovo
korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega
sveta, ki zastopajo delničarje in odpokličejo
tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Zato Zavarovalnica Triglav, d.d. v zakonskem roku (določba 286. člena Zakona
o gospodarskih družbah), predlaga upravi
družbe Slovenijales d.d., Ljubljana razširitev dnevnega reda z novima dodatnima
točkama.
Slovenijales družba za trgovino
in druge storitve, d.d.
uprava družbe
Ob-21075/05
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
dopolnitev dodatne 4. točke dnevnega reda,
objavljene v Uradnem listu RS, št. 69 z dne
22. 7. 2005, ki dopolnjena glasi:
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 naslednje člane nadzornega sveta:
1. Stanislav Hren,
2. Marko Zidanšek,
3. Martin Kodrič,
4. Mirjana Koporčič Veljić.
Elektro Celje, d.d.
predsednik uprave
Peter Petrovič, univ. dipl. inž. str.
Ob-21076/05
Na zahtevo delničarja Republika Slovenija, uprava za 8. redno sejo skupščine
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distri-
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bucijo 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 dopolnitev
dodatne 4. točke dnevnega reda, objavljene v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 7.
2005, ki dopolnjena glasi:
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 naslednje člane nadzornega sveta:
1. mag. Marijan Koželj,
2. mag. Branko Mencinger,
3. Franc Lavrič,
4. Vida Lorber.
Elektro Gorenjska, d.d.
predsednik uprave
Jože Knavs, univ. dipl. inž. el.
član uprave
mag. Andrej Šušteršič
Ob-21078/05
Na zahtevo delničarja Republika Slovenija, uprava za 9. redno sejo skupščine
Elektra 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 dopolnitev dodatne 4. točko dnevnega reda, objavljene v Uradnem listu RS, št.
69 z dne 22. 7. 2005, ki dopolnjena glasi:
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: 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 naslednje člane nadzornega sveta:
1. dr. Marjan Rihar,
2. Miha Klun,
3. Franci Pušenjak,
4. Radovan Teslič.
Elektro Ljubljana
uprava
mag. Vitoslav Türk
Ob-21080/05
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 dopolnitev dodatne 4. točke dnevnega reda, objavljene v Uradnem listu RS, št.
69 z dne 22. 7. 2005, ki dopolnjena glasi:
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 naslednje člane nadzornega sveta:
1. mag. Milan Turk,
2. Anton Kosmačin,
3. Elizej Prinčič,
4. Rafael Mavri.
Elektro Primorska, d.d.
direktor
David Valentinčič
Št. 94/05
Ob-21332/05
Na podlagi devetnajste alinee 4. člena
Statuta delniške družbe Gorenjska predilnica d.d., Škofja Loka, Kidričeva cesta 75,
Škofja Loka, objavljamo prejeti predlog za
razširitev dnevnega reda 7. skupščine Gorenjske predilnice d.d., Škofja Loka, Kidričeva 75, Škofja Loka, ki je sklicana v torek,
23. avgusta 2005 ob 13. uri v predavalnici
Osnovne šole Škofja Loka – Mesto.
Delničar Bojan Berčič, Škofja Loka, Podlubnik 159 je upravi delniške družbe Gorenjska predilnica Škofja Loka v odprtem roku
poslal predlog razširitve dnevnega reda kot
5. točko skupščine za sprejem sklepa o umiku lastnih delnic po določbah o zmanjšanju
osnovnega kapitala skladno s 7. točko prvega odstavka 240. člena ZGD z naslednjim
besedilom:
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme sklep, da sme
družba odplačno pridobiti največ 200.000
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 200.000 lastnih delnic, v nominalni vrednosti 1.000 SIT za eno delnico
družbe, se osnovni kapital družbe v znesku
628,828.000 SIT zmanjša za njihovo nominalno vrednost, kar znaša 200,000.000 SIT
tako, da osnovni kapital po umiku znaša
428,828.000 SIT in je razdeljen na 428.828
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT za
eno delnico. Umik delnic se izvede v breme
nerazporejenega dobička leta 2004.
d) Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic se izvede zaradi namena večje
donosnosti kapitala glede na doseženo letno realizacijo in poslovne možnosti družbe
v prihodnjih letih.
e) Skladno z določilom petega odstavka
356. člena ZGD se znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku delnic, to je
200,000.000 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 Gorenjska predilnica d.d., ki zadevajo uskladitev besedila statuta s tem
sklepom.
Delničar Anton Peršin, Škofja Loka,
Frankovo naselje 176, je upravi delniške
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družbe Gorenjska predilnica Škofja Loka v
odprtem roku poslal nasprotni predlog tretje
alinee predloga a) sklepa k 2. točki dnevnega reda z naslednjim besedilom:
Predlog sklepa: nadzornemu svetu se ne
podeli denarne nagrade.
Utemeljitev: smatram, da v situaciji v kateri se nahajamo iz naslova likvidnostnih
težav, kar je imelo za posledico tudi neizplačilo regresa v celotnem znesku, ni pogojev
za izplačilo.
Opomba: na podlagi členov 286., 287. in
288. Zakona o gospodarskih družbah Uprava z gornjima predlogoma seznanja delničarje in jim sporoča, da predlog o zmanjšanju osnovnega kapitala podpira, nasprotnega predloga glede izplačila nagrade nadzornemu svetu pa ne podpira.
Gorenjska predilnica d.d., Škofja Loka
uprava družbe
Ob-21466/05
Na podlagi 286. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 284. členom
Zakona o gospodarskih družbah se razširi
dnevni red skupščine delničarjev Term Čatež d.d., sklicane za dne 16. 8. 2005, in sicer
na podlagi zahteve delničarja DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2,
1538 Ljubljana, ki ima v lasti več kot dvajsetino (19,28%) osnovnega kapitala izdajatelja
Terme Čatež d.d., Čatež ob Savi.
Dnevni red skupščine delničarjev Terme
Čatež d.d., sklicane za dne 16. 8. 2005 se
razširi 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.
Ostale točke dnevnega reda se ustrezno
preštevilčijo.
Terme Čatež d.d.
uprava

Sklici skupščin
Ob-21081/05
Preklic
Uprava družbe Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Maribor, Vetrinjska ulica 2, preklicuje
sklic 8. redne seje skupščine, sklicane na
dan 3. 8. 2005 ob 9. uri na sedežu družbe v
Mariboru, Vetrinjska ulica 2, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005,
zaradi zahteve delničarja Republika Slovenija za razširitev dnevnega reda z dodatno
točko dnevnega reda.
Elektro Maribor, d.d.
predsednik uprave
Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
član uprave
Tomaž Orešič, univ. dipl. inž. stroj.

Št.
Ob-21077/05
Popravek

V predlogu sklepa k 1. točki dnevnega
reda skupščine družbe Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., je v sklicu skupščine, objavljenem
v Uradnem listu, št. 65-67 z dne 15. julija
2005, prišlo do napake pri navedbi enega
od preštevalcev glasov, in sicer je napačno
naveden Jože Gorenc. Uprava za preštevalko glasov predlaga Moniko Boltežar, kot je
navedeno v gradivu za skupščino.
Elektro Gorenjska, d.d.
predsednik uprave
Jože Knavs, univ. dipl. inž. el.
član uprave
mag. Andrej Šušteršič
Ob-21079/05
Popravek
V sklicu skupščine družbe Elektra Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., objavljenem v Uradnem
listu št. 65-67 z dne 15. julija 2005, je napačno naveden dan skupščine in se namesto "v
četrtek, 24. avgusta 2005", kot je navedeno
v objavljenem sklicu, pravilno glasi: "v sredo, 24. avgusta 2005".
Elektro Ljubljana
uprava
mag. Vitoslav Türk
Ob-21330/05
Popravek
V Ur. l. RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005 je bil
na strani 5493 objavljen sklic 10. seje skupščine družbe Stilles d.d.
Prišlo je do napake v zadnjem odstavku
sklica, in sicer se zadnji odstavek objavljenega sklica skupščine pravilno glasi:
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 19. 8. 2005.
Stilles, d.d., inženiring
in notranja oprema
predsednik uprave
Aleksander Hatlak
Ob-21333/05
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 7.
2005, Ob- 20241/05, na strani št. 5491, je
bil objavljen sklic skupščine delniške družbe
KOP Brežice d.d. z dnevnim redom.
Pri točki 6 dnevnega reda je prišlo do
napake, in sicer besedilo »za leto 2003«
pravilno glasi »za leto 2005«.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice, d.d.
Ob-21355/05
Popravek
V objavi sklica skupščine Delamaris d.d.
Izola, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 67
z dne 15. 7. 2005, se popravi 4. točka in
pravilno glasi:
4. Imenovanje pooblaščene družbe za
leto 2005.
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Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2005 skupščina
imenuje družbo Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.
Delamaris d.d. Izola
tajništvo uprave
Ob-21357/05
Popravek
V objavi sklica 7. skupščine delničarjev
delniške družbe Gozdnega gospodarstva
Slovenj Gradec, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005, Ob-20609/05,
se vsebina pod točko 3.1.a) popravi in se
pravilno glasi: Skupščina sprejme sklep, da
sme družba umakniti lastne delnice pridobljene po sklepu skupščine z dne 14. 11.
2000 v višini 28.929 delnic in po sklepu
skupščine z dne 29. 7. 2003 v višini 14.607
delnic.
Gozdno gospodarstvo Slovenj
Gradec, d.d.
Ob-21359/05
Popravek
Družba Iskra Prins, prodaja inženiring,
servis, d.d. Ljubljana, Cesta dveh cesarjev
403, objavlja popravek v 4. točki dnevnega
reda imenovanje revizorja v sklicu 8. seje
skupščine, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005, in sicer:
Imenovanje revizorja
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: »Za revizorja
družbe za poslovno leto 2005 skupščina
imenuje revizijsko družbo KPMG, Ljubljana«.
Iskra Prins, prodaja,
inženiring, servis, d.d.
uprava
Iztok Dvoraček, univ. dipl. ek.
Ob-20946/05
Na podlagi 7.2. točke statuta Gradbenega podjetja Bohinj, d.d., Triglavska cesta
008, 4264 Bohinjska Bistrica, sklicuje uprava družbe
8. skupščino
družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
ki bo 30. 8. 2005 ob 13. uri na sedežu
podjetja Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in
izvolitev delovnih teles.
Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsednika skupščine se izvoli Jože Kocjanc, za preštevalki glasov Škrinjarič Karmen in Konavec Angela. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Stane
Krainer.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2004, z mnenjem revizorja
in poročilom nadzornega sveta. Skupščina
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podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za delo v letu 2004.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja za poslovno leto 2005 skupščina
imenuje družbo Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Podvine 36, 1410 Zagorje.
4. Seznanitev skupščine z novim članom
nadzornega sveta – predstavnikom delavcev.
Zbor delavcev se je na zboru dne 5. 7.
2005 seznanil z odstopom Rozman Jožeta
kot člana predstavnika delavcev v nadzorni
svet GP Bohinj, d.d.
Delavci so s tajnim glasovanjem za svojega predstavnika v nadzorni svet izvolili
Cesar Ludvika z mandatom do 28. 8. 2006,
ko poteče mandat ostalim članom nadzornega sveta.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan, v tajništvu uprave na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.
Bohinjska Bistrica
uprava
nadzorni svet
Ob-20947/05
V skladu s 1. točko 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem
6. sejo skupščine
družbe Lepenka Podjetje za proizvodnjo
in predelavo papirja Tržič d.d. Slap 8,
ki bo 30. 8. 2005 ob 7.30, na sedežu
družbe Papir servis d.d. Ljubljana, Pod ježami 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Igor Sekirnik, za preštevalko
glasov pa Tatjana Šlenc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2004, z
mnenjem pooblaščenega revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2004 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2004 znaša bilančni dobiček družbe 62.493.681,85
SIT in je sestavljen iz:
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a) čistega dobička za leto 2004 v višini
60,071.680,65 SIT in
b) prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let 2,422.001,20 SIT.
Bilančni dobiček v višini 62.493.681,85
SIT se ne razporedi oziroma se bo o njem
odločalo v naslednjih letih. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za njuno delo v letu 2004.
4. Imenovanje ﬁnančnega revizorja družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: Za ﬁnančnega revizorja
družbe za leto 2005 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane,
Neurbergerjeva 30.
5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa.
5.1. Zaradi odstopnih izjav članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev:
– Bojana Hovnik z dne 20. 12. 2004,
– Marka Odlazek z dne 20. 12. 2004,
– Uroša Šušteršič z dne 20. 12. 2004 in
– Jožeta Čad z dne 20. 12. 2004
skupščina ugotavlja, da je članom nadzornega sveta mandat prenehal z dnem odstopa.
5.2. Za nove člane nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev s polnim
mandatom štirih let, ki prične teči 30. 8.
2005, skupščina imenuje naslednje člane:
– Matjaža Rožič,
– Iztoka Burdych,
– Primoža Zibelnik,
– Jožeta Čad.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
uro kasneje, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Lepenka, podjetje za proizvodnjo in
predelavo papirja Tržič, d.d.
direktor družbe
Rudi Vrečar
Ob-20948/05
Uprava delniške družbe Medex d.d., na
podlagi 15. in 16. člena Statuta družbe, sklicuje
12. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo 31. avgusta 2005 ob 16. uri
na sedežu družbe, Linhartova 049A, 1000
Ljubljana.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička, izplačilu dividend in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004
v višini 650,621.456,12 SIT se uporabi kot
sledi:
– del bilančnega dobička v znesku
15,000.000 SIT se uporabi za odkup lastnih delnic,
– del bilančnega dobička v znesku
12,096.000 SIT so uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 400,00 SIT na navadno delnico,
– ostanek bilančnega dobička v vrednosti 623,525.456,12 SIT pa se prenese v odločanje o njegovi uporabi v naslednje leto.
b) Dividende se izplačajo v roku 90 dni
po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki
bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDDCentralno klirinško depotni družbi na dan
3. 9. 2005.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
3. Nagrada nadzornemu svetu
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za
uspešno delo v letu 2004 v skupni višini
2,000.000 SIT, od česar prejme predsednik nadzornega sveta nagrado v bruto višini
1,000.000 SIT, ostala dva člana nadzornega
sveta pa vsak po 500.000 SIT.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sklepa:
skupščina za revizorja družbe za leto 2005
imenuje revizijsko družbo UHY Svetovanje
d.o.o. iz Ljubljane.
5. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic in
o pooblastilu upravi za umik lastnih delnic
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina družbe Medex d.d. na podlagi osme alinee prvega odstavka 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah pooblašča
upravo za dobo 18 mesecev od sprejema
tega sklepa dalje za nakup lastnih delnic,
katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
Uprava ne sme pridobivati lastnih delnic izključno z namenom trgovanja. Uprava
je pooblaščena za nakup delnic po najnižji
ceni 3.300 SIT in najvišji ceni 4.100 SIT.
Uprava lahko umakne lastne delnice
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Namen zmanjšanja
osnovnega kapitala z umikom delnic določi
uprava s sklepom.
Skupščina pooblašča upravo, da izvede vse postopke in sprejme vse sklepe, ki
pomenijo realizacijo pooblastila skupščine
o umiku lastnih delnic zaradi zmanjšanja
osnovnega kapitala.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: starim
članom nadzornega sveta Čerin Alešu in
Mižigoj Alešu poteče mandat 12. 2. 2006.
Za nove člane nadzornega sveta se od dne
13. 2. 2006 imenujeta Čerin Aleš in Mižigoj
Aleš.
II. Vpogled gradiva
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
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III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo.
IV. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 16. uro. Če do
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 16.30 ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Medex d.d.
Ob-20949/05
Uprava družbe Gruda – Jurmes d.d., Leona Dobrotinška 15, Šentjur pri Celju v skladu s 44. členom statuta družbe sklicuje
redno sejo skupščine
družbe Gruda – Jurmes d.d.
ki bo 30. 8. 2005 ob 17. uri v prostorih
Hotela Žonta Šentjur, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z dnevnim redom.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z dnevnim redom.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine izvoli Damjana
Beliča, za preštevalki glasov se izvolita Ivica
Kolar in Milena Mikola.
3. Sprejem poslovnika skupščine družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme Poslovnik o delu skupščine Gruda – Jurmes
d.d., ki se uporablja od prihodnje seje skupščine dalje.
4. Poročilo nadzornega sveta družbe za
poslovno leto 2004 in seznanitev z letnim
poročilom uprave družbe ter s poročilom
pooblaščenega revizorja za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta in se seznani z letnim
poročilom uprave družbe ter z mnenjem pooblaščenega revizorja KPMG za poslovno
leto 2004.
5. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2004 s predlogom podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa:
5.1. Bilančni dobiček za leto 2004 v višini
516,568.000 SIT se uporabi:
– izplačilo nagrade upravi – 5,000.000
SIT,
– izplačilo nagrade nadzornemu svetu
– 3,000.000 SIT,
– za zakonske rezerve – 40,400.000
SIT
– za rezerve za lastne deleže –
40,400.000 SIT,
– bilančni dobiček v višini 427,768.000
SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi
uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Družba izplača nagrade v delnicah po
nominalni ceni za eno delnico.
5.2. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2004 s katero se potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004.

Št.

6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
V skladu z osmo alinejo prvega odstavka
240. člena Zakona o gospodarskih družbah
skupščina izdaja upravi družbe pooblastilo
za pridobivanje lastnih delnic kot sledi:
– pooblastilo za pridobitve lastnih delnic
velja 18 mesecev od dneva izdaje;
– pooblastilo velja za pridobitve lastnih
delnic do skupaj 20.200 delnic, kar predstavlja 10% osnovnega kapitala družbe. Pri
skupni vsoti pridobljenih lastnih delnic se
vračunavajo že odkupljene lastne delnice;
– lastne delnice sme družba pridobiti za
namene iz osme alineje prvega odstavka
240. člena Zakona o gospodarskih družbah;
– lastne delnice se odkupijo v breme statutarnih rezerv in drugih rezerv iz dobička;
– pridobitvena cena delnic ne sme biti
nižja od nominalne in ne višja od knjigovodske vrednosti delnic v času pridobitve
delnic;
– cena, po kateri družba odsvaja lastne
delnice, ne sme biti nižja od njihove pridobitvene cene;
– družba lahko lastne delnice uporablja
za naslednje namene in pod pogoji določenimi v tem pooblastilu;
– za zamenjavo za lastniške deleže v
odvisnih družbah,
– za zamenjavo za lastniške deleže v
drugih podjetjih, na podlagi vnaprejšnjega
soglasja nadzornega sveta družbe ali
– za prodajo strateškemu partnerju,
na podlagi vnaprejšnjega soglasja nadzornega sveta družbe;
– pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji iz tega
pooblastila.
7. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet družbe
predlaga skupščini, da se za nova člana
nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let izvolita: Jože Štiglic, EMŠO
0101942501502, stanujoč Ljubljanska cesta 23, Šentjur in Henrik Petrnelj, EMŠO
0407941500075, stanujoč Podreča 47,
Mavčiče.
8. Seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev
družbe.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev
družbe.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2005 imenuje revizorsko hišo KPMG d.o.o. iz Ljubljane.
10. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe in sedežu enote v
Ljubljani, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure, od dneva objave do dneva zasedanja
skupščine.
Delničarji lahko sporočijo svoje dodatne in nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda v 7 dneh od dneva
objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani upravi
družbe na sedež družbe. Pravočasno dospele predloge bo uprava, skupaj z zavzetim stališčem, posredovala delničarjem in
članom nadzornega sveta.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico, lahko uresničujejo delničarji,
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njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavijo družbi. Pooblastilo za
uresničevanje glasovalne pravice mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini. Pooblaščenec je lahko samo delničar družbe ali odvetnik.
Vsaka delnica zagotavlja njenemu imetniku en glas. Število glasov posameznega
delničarja se določa po evidenci v delniški
knjigi 3 dni pred skupščino.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo veljavno večino v skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah. Če
skupščina ob napovedanem terminu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim
dnevnim redom istega dne, pol ure po prvotnem sklicu, na istem kraju, ko skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gruda – Jurmes d.d.
direktor
Rado Tržan, univ. dipl. ekon.
Ob-21038/05
Direktor družbe Adria Capital Koper, ﬁnančni inženiring, d.d., Koper, Pristaniška 8,
na podlagi statuta družbe in določil Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje
deseto skupščino
delničarjev delniške družbe Adria
Capital Koper d.d.,
ki bo v torek, 30. 8. 2005 ob 9. uri v
Kopru na Pristaniški 8 v 5. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih delovnih teles.
Predlog sklepa direktorja: za predsednika skupščine se izvoli Matej Bonin, za preštevalko glasov pa Sanela Grošić. Vabljeni
notar je Dravo Ferligoj.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2004 in poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z revidiranim
poročilom za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2004.
3. Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje direktorju in nadzornemu svetu razrešnico s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2004.
4. Razporeditev bilančne izgube družbe
za leto 2004.
Predlog sklepa: bilančna izguba leta
2004 v višini 40,043.435,31 SIT ostane nepokrita.
5. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja družbe v letu 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovanja in računovodskih izkazov
družbe v letu 2005 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
6. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: ugotovi se, da je Uroš Kovač podal odstopno izjavo z dnem 1. 9. 2004 in mu je s tem dnem
prenehala funkcija namestnika predsednika
nadzornega sveta.
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7. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina z dnem skupščine imenuje Tatjano
Marc za članico nadzornega sveta za dobo
štirih let.
8. Seznanitev skupščine z izvajanjem
letnega plana za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
izvajanjem letnega plana za leto 2005.
Pravico sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj
tri dni pred skupščino na sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje istega dne ob 9.30 v istih prostorih, ko lahko
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo je na vpogled vsak delovni dan od 29. 7. 2005 do 29. 8. 2005 od 10.
do 12. ure na sedežu družbe Adria Capital
Koper, d.d., Pristaniška 8, Koper.
Adria Capital Koper, d.d.
direktor
Janez Lenarčič

Skupščina se seznani, da je svet delavcev imenoval Lidunko Šeﬁc za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za
štiriletno mandatno obdobje.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe,
Bleiweisova cesta 30, Kranj, vsak delavnik
od 13. do 15. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so na dan 31. 7. 2005 vpisani v Centralnem
registru KDD oziroma njihovi pooblaščenci,
ki pisno prijavijo udeležbo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Pooblaščenci morajo
hkrati z najavo poslati pisna pooblastila.
Udeležence prosimo, da se zaradi ugotavljanja prisotnosti in prevzema glasovnic
prijavijo na skupščino najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne ob
14. uri z istim dnevnim redom. Na ponovnem
zasedanju skupščine se veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Gorenjska oblačila, d.d., Kranj
uprava družbe

Ob-21040/05
Na podlagi Statuta delniške družbe Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, uprava družbe
sklicuje

9. sejo skupščine
delniške družbe Centromerkur d.d.
Ljubljana, Trubarjeva 1,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2005 ob 12. uri
v sejni sobi blagovnice v Ljubljani, Trubarjeva 1/IV.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jožef Šketa, za preštevalca
glasov pa Franc Jerše in Silva Vovk. Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar
iz Ljubljane.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila uprave za leto 2004 in poročilo nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe
Centromerkur d.d. Ljubljana z dne 12. 7.
2005 o rezultatih preveritve letnega poročila
za leto 2004 in predloga o uporabi bilančnega dobička. Skupščina družbe podeli upravi
družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v letu 2004.
3. Razrešitev in izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave skupščina razreši člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev Terezijo Godec. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa
delničarje za obdobje štirih let, skupščina
izvoli Bernardo Gyergyek. Razrešitev in izvolitev člana nadzornega sveta velja z dnem
vpisa v sodni register.
4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko kupuje lastne delnice v skladu z 240. členom ZGD. Nominalni
znesek odkupljenih lastnih delnic ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala. Družba
bo v ta namen oblikovala rezerve za lastne

10. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska oblačila,
d.d., Kranj,
ki bo dne 30. 8. 2005 ob 13. uri na sedežu družbe, Bleiweisova cesta 30, Kranj, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev delničarjev družbe z letnim
poročilom družbe za leto 2004 in poročilom
nadzornega sveta o delu za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2004.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za leto 2004 in s tem potrdi njihovo delo.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za leto
2005 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
5. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: ugotovi se, da članom
nadzornega sveta Bačać Jasni, Pečar Franku
in Pajntar Mariji 23. 9. 2005 poteče mandat.
Skupščina ponovno izvoli Jasno Bačać in
Franka Pečarja za člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje od 24. 9. 2005 dalje.

Ob-21041/05
Na podlagi določila točke 9.2. Statuta
Centromerkur d.d. Ljubljana uprava družbe
sklicuje

delnice. Pooblastilo velja 18 mesecev. Najvišja nakupna cena delnice ne sme presegati 100% knjigovodske vrednosti na dan
odkupa, najnižja pa ne sme biti manj kot
800 SIT.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da lahko brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
umakne lastne delnice družbe.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: za revidiranje izkazov
poslovanja Centromerkur d.d. Ljubljana za
leto 2005 skupščina družbe imenuje KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže s potrdilom o lastništvu delnic, oziroma
s pisnim pooblastilom delničarja. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini je treba dati v
hrambo na sedežu delniške družbe vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence prosimo, da se prijavijo v tajništvu uprave uro pred začetkom skupščine,
kjer bodo podpisali seznam prisotnih delničarjev, oziroma pooblaščencev ter prevzeli
potrebno gradivo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom, poročilom neodvisnega revizorja, poročilom nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
in predlogom o uporabi bilančnega dobička
za leto 2004, je dostopno delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, Trubarjeva 1 vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, se počaka pol ure. Po poteku
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
Uprava družbe
Centromerkur d.d.
Ob-21045/05
Uprava delniške družbe Goričane, tovarna papirja Medvode d.d., Ladja 10,
Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 47. člena
statuta delniške družbe redno zasedanje
skupščine družbe,
ki bo dne 30. avgusta 2005 ob 11. uri v
prostorih družbe na sedežu družbe Ladja
10, Medvode.
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe, imetniki navadnih delnic, ki bodo upravi družbe
svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred
skupščino in so na ta dan vpisani v delniški knjigi pri KDD. Pooblaščenec delničarja
mora za udeležbo na skupščini predložiti
pooblastilo. Skupščina je sklepčna, če so
na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo več
kot 50 odstotkov glasov.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine (predsednika
skupščine in komisije za izvedbo glasovanja) ter predstavitev notarja.
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine v naslednji sestavi: za predsednico skupščine se izvoli dr. Metko Arah. Za
člana komisije za izvedbo glasovanja se izvolita Boža Mubi in Jana Skočir. Skupščini
bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004 in poročilom nadzornega sveta ter
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo naslednji sklepi:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
b) Bilančni dobiček za leto 2004 v znesku 2.379,154.889,60 SIT se uporabi:
– 533,076.356,96 SIT za dividende to
je 1.191,28 SIT bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje
do 30. 9. 2005, in sicer po stanju delničarjev,
vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi
v centralnem registru pri KDD – Centralno
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na
dan zasedanja skupščine in na način, ki ga
bo določila uprava;
– 46,300.000 SIT za nagrado upravi in
nadzornemu svetu;
– preostanek bilančnega dobička v višini 1.799,778.532,64 SIT ostane nerazporejen.
Za izplačilo pod prvo in drugo alinejo
se uporabi dobiček iz poslovnih let 2000
in 2003.
c) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2004.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: za revizorja družbe Goričane d.d.,
Medvode, za poslovno leto 2005 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe Goričane d.d.
Na predlog večinskega delničarja Papigor d.d. in uprave družbe Goričane d.d. se
sprejme sklep: skupščina imenuje za člana
nadzornega sveta družbe Izidorja Rejca in
Simona Zdolška. Skupščina se seznani z
izvolitvijo člana nadzornega sveta kot predstavnika delavcev, ki mu mandat začne teči
z dnem te skupščine.
Gradivo za skupščino, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila so po objavi sklica skupščine
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Goričane, tovarna papirja Medvode d.d.
uprava družbe
Ob-21047/05
Uprava – direktor družbe KEF, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, sklicuje
skupščino družbe,
ki bo dne 30. 8. 2005, ob 14. uri, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Saša Koštial, za preštevalki glasov pa Irena Puconja in Helena
Zvonarek.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka.
2. Poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila in revizorjevega poročila ter
za leto 2004 družbe KEF, d.d.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2004
in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno
leto 2004, skupaj s pozitivnim stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila.
3. Odločanje o predlogu o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.

Št.

Predlog sklepa št. 3.1: skupščina ugotavlja, da na dan 31. 12. 2004 družba ne
izkazuje bilančnega dobička.
Predlog sklepa št..3.2: skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja
za poslovno leto 2005 družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev. Pri tem so se delničarji, ﬁzične osebe, dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
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 na sedežu družbe v Ljubljani, vsak delavnik med 10. in 12. uro ter med
13.30 in 15. uro.
KEF, d.d.
direktor družbe
Ob-21048/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Iskra Tela d.d., Šentvid pri Stični 108, Šentvid pri Stični, uprava
sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Iskra Tela d.d.,
ki bo dne 30. avgusta 2005 ob 14. uri v
poslovnih prostorih notarke Marine Ružič
– Tratnik, Šmartinska c. 111, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsedujočo skupščini se izvoli
Slavica Mrkun, za preštevalca glasov se izvoli Zdravko Gubanec. Ugotovi se prisotnost
vabljene notarke Marine Ružič Tratnik.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatu
preveritve vodenja družbe v poslovnem letu
2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja družbe.
4. Pokrivanje bilančne izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Za pokrivanje bilančne izgube v
skupni višini 137,002.837,13 SIT se porabi preneseni dobiček v višini 3,677.110,73
SIT in del drugih rezerv iz dobička v višini
133,325.726,40 SIT.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za njuno delo v letu 2004.
5. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005
skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.
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6. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
pripojitvi družbe Glinek, d.d., k družbi Iskra
Tela, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
A) Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe Glinek Specializirano podjetje z
galvanizacijo d.d., Glinek 5, 1291 Škoﬂjica
(skrajšano: Glinek, d.d.) kot prevzete družbe
k družbi Iskra Tela, Podjetje za proizvodnjo anten, baterij in industrijske elektronike,
d.d. Šentvid pri Stični 108, 1296 Šentvid pri
Stični (skrajšano: Iskra Tela d.d.) kot prevzemne družbe. Obračunski dan pripojitve
je 31. 12. 2004.
Skupščina potrdi skupno poročilo uprav
o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizorja in poročilo nadzornega sveta o
pregledu nameravane pripojitve.
B) Skupščina daje soglasje k Pogodbi o
pripojitvi družbe Glinek, d.d., k družbi Iskra
Tela d.d. z dne 28. 6. 2005, katere overjen
prepis je priloga tega zapisnika.
Sklep začne veljati, ko sprejmeta pogodbo o pripojitvi v predlaganem besedilu obe
družbi iz prvega odstavka sklepa pod točko
6.B) dnevnega reda.
C) Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se v skladu z določili pripojitvene pogodbe ter 521/2 člena Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi 75/7
člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralna klirinško
depotna družba d.d., Ljubljana.
D) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča
in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da
se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala v
sodni register.
7. Povečanje osnovnega kapitala.
V skladu s sklepi skupščine, sprejetimi
pod 6. točko dnevnega reda te seje skupščine, se zaradi izvedbe pripojitev družbe
Glinek, d.d. k delniški družbi Iskra Tela d.d.,
osnovni kapital družbe Iskra Tela d.d., Šentvid pri Stični, poveča za do 146,635.000
SIT, tako da bo po povečanju znašal do
374,813.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo do 146.635 navadnih delnic z enakimi lastnostmi, kot veljajo za že obstoječe
delnice družbe, tako da bo celotni osnovni
kapital družbe po povečanju razdeljen na do
374.813 navadnih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
s stvarnim prevzemom, katerega predmet je
celotno premoženje skupaj z obveznostmi
prevzete družbe Glinek, d.d., ki ga bo družba pridobila od prevzete družbe na podlagi
pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v
sodni register.
Do novih delnic iz prvega odstavka tega
sklepa so upravičene osebe, ki bodo imetniki poslovnih deležev prevzetih družb na dan,
ko bo Centralna klirinško depotna družba,
d.d., Ljubljana, po 75. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih opravila zamenjavo poslovnih deležev za delnice
zaradi izvedbe pripojitve. Vsak od njih je
upravičen do takšnega števila delnic, kot
izhaja iz menjalnega razmerja ter pogodbe
o pripojitvi.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe Iskra Tela d.d., da s sklepom uskladi besedilo statuta družbe skladno s spremembo osnovnega kapitala, upoštevajoč
spremembe imetništva prevzete družbe
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do dneva vpisa pripojitve v sodni register,
tako da ugotovi dokončno število izdanih
delnic, potrebnih za izvedbo sklepa o povečanju osnovnega kapitala, in dokončno
višino povečanja osnovnega kapitala, ter
skladno z veljavnimi odločitvami sodišča
in drugih organov, če bo to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako,
da se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala
v sodni register.
8. Spremembe in dopolnitve ﬁrme, sedeža družbe, dejavnosti in statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
a) Firma družbe se spremeni in je: Iskra
Tela, Proizvodnja anten, baterij, industrijske
elektronike in galvanotehnika, d.d.
b) Sedež družbe se spremeni in je: Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana.
c) Dejavnost družbe, kot je določena v 2.
členu statuta družbe, se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
50.101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili
50.102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili
50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
51.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi
51.610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
65.210 Finančni zakup (leasing)
90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki.
d) Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo z dnem vpisa v sodni register.
V skladu s spremembami ﬁrme, sedeža
družbe, dejavnosti, osnovnega kapitala in
statuta družbe se pripravi čistopis statuta
družbe, ki ga potrdi notar.
9. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
Skupščina pooblašča upravo, da ta
na podlagi osme alinee prvega odstavka
240. člena Zakona o gospodarskih družbah, lahko kupi lastne delnice, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe, z namenom ohranjanja vrednosti delničarjev oziroma z namenom realizacije kapitalskega
dobička.
1. Najvišja nakupna cene znaša 5.500
SIT, najnižja prodajna cena je 5.500 SIT,
najvišja prodajna cena pa 7.000 SIT.
2. Pooblastilo velja osemnajst mesecev
od dneva sprejetja tega sklepa na skupščini
družbe.
3. Na podlagi 240. člena ZGD in smiselno s 313. členom ZGD se pri pridobitvi in
odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostna
pravica obstoječim delničarjem.
4. Skupščina pooblašča direktorja družbe, da lahko vse pridobljene lastne delnice
odproda ali umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe, pooblastilo za spremembo
statuta, ki zadeva zmanjšanje osnovnega
kapitala zaradi umika lastnih delnic, se prenese na nadzorni svet.
10. Razrešitev in imenovanje članov
nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
A) Razreši se član nadzornega sveta
Srečko Lavrenčič.
B) Do izteka mandatnega obdobja nadzornega sveta, to je do 13. 8. 2006, se imenuje nov član nadzornega sveta Jože Godec.
11. Določitev sejnin nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina sprejema naslednji sklep: predsedniku in članom nadzornega sveta pripada za
posamezno sejo sejnina, ki je vezana na
udeležbo na seji, in sicer za predsednika
v višini 82.000 SIT neto, za člane v višini
55.000 SIT neto.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave
na poslovnem sedežu družbe, Cesta dveh
cesarjev 403, Ljubljana, vsak delavnik od 9.
do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji in
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje do 25. 8. 2005 v tajništvu uprave
na poslovnem sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
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.
V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Skladno z določili prvega odstavka 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Iskra Tela d.d., Šentvid pri Stični, vpisana v sodnem registru Okrožnega
sodišča v Ljubljani pod vl. št. 1/104667/00
objavlja obvestilo, da je bila dne 21. 7. 2005
sodnemu registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani predložena pogodba o pripojitvi
prevzete družbe Glinek, d.d., ki jo je pred
tem pregledal nadzorni svet družbe.
Iskra Tela d.d.
direktor
Gabrijel Ambrožič
Ob-21049/05
Nadzorni svet Termo, d.d., Škofja Loka
sklicuje
skupščino
družbe Termo d.d. Škofja Loka,
ki bo v sredo, 31. 8. 2005 ob 12.00 uri v
sejni sobi družbe Termo d.d., Trata 32, Škofja Loka, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Obravnava in sprejem Letnega poročila uprave za 2004.
Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se letno poročilo za leto
2004.
3. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2004, ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Celotni bilančni dobiček v znesku 2.450.521.340,21 SIT od česar je
440.145.550,30 SIT preostanka čistega

dobička za leto 2004, 2.010.375.789,91
SIT pa prenesenega dobička iz preteklih
let, se razporedi tako, da se znesek v
višini 85.330.545,72 SIT razporedi za izplačilo dividend, ostali del bilančnega dobička v znesku 2.365.190.794,49 SIT pa
prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček.
Dividende pripadajo delničarjem, ki so na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo Termo, d.d., ki je vodena v centralnem registru
Klirinško depotne družbe, in sicer v znesku
57,21 SIT bruto na delnico. Delničarjem se
dividende izplačajo v 30 dneh od dneva
skupščine.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Termo, d.d., Škofja Loka
v poslovnem letu 2004 ter se upravi in članom nadzornega sveta v smislu drugega odstavka 282. člena ZGD podeli razrešnica.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa:
4.1. Za revizijo računovodskih izkazov
Termo, d.d., Škofja Loka za leto 2005 se
imenuje revizijska družba Pricewaterhous
Coopers d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta
Termo, d.d., Škofja Loka in izvolitev člana nadzornega sveta Termo, d.d., Škofja
Loka.
Predlog sklepa: razreši se član nadzornega sveta Mirko Opara in se izvoli član
nadzornega sveta Janez Deželak za mandatno obdobje 4 let.
6. Umik lastnik delnic Termo, d.d., Škofja
Loka.
Predlog sklepa:
6.1. Osnovni kapital družbe Termo, d.d.,
Škofja Loka, se zaradi obveznosti družbe po
tretjem odstavku 243. člena ZGD zmanjša
iz 1.706.620.000 SIT za 215.088.000 SIT
na 1.491.532.000 SIT z umikom 215.088
lastnih delnic v skupni nominalni vrednosti 215.088.000 SIT, ki so na dan sprejetja
tega sklepa že v lasti družbe Termo, d.d.,
Škofja Loka.
7. Spremembe Statuta.
Predlog sklepa:
7.1. Sprejme se predlagana sprememba
statuta Termo, d.d., Škofja Loka.
7.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet
za uskladitev besedila statuta z veljavno
sprejetimi odločitvami skupščine.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na voljo v pravni službi družbe
v prostorih Terma, d.d., Škofja Loka, Trata 32, vsak delovni dan v tednu med 11.
in 13. uro. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini
predhodno pisno najavijo upravi družbe
najkasneje v roku 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno in
mora biti pred začetkom skupščine predloženo družbi.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasite pol ure pred začetkom skupščine.
Termo, d.d., Škofja Loka
predsednik nadzornega sveta
Boris Grosman

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 203/05

Ob-21051/05

Na podlagi 8.3. člena statuta TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob
Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica,
sklicuje uprava družbe
9. redno skupščino družbe,
ki bo v torek, dne 30. avgusta 2005 ob
14. uri na sedežu družbe TKK Srpenica
d.d. v Srpenici, Srpenica 1, v sejni sobi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Štrukelj.
Za preštevalki glasov se imenujeta Milena Jurkas Šerbec in Romana Melinc.
Za zapisnikarja se imenuje notar Edvard Sivec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu
2004, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2004 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička
za leto 2004 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2004, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega
poročila.
b) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček za leto 2004 v
višini 1.303,945.398,05 SIT uporabi:
– za dividende 350 SIT na delnico, kar
znaša 88,826.150 SIT,
– za nagrade upravi 4,088.640 SIT,
– za nagrade članom nadzornega sveta
5,451.520 SIT,
– za
prenos
v
naslednje
leto
1.205,579.088,05 SIT.
Dividende se delničarjem izplačajo v 30
dneh od sklepa skupščine.
c) Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2004 ter jim podeljuje razrešnico.
Za izplačilo dividend in nagrad se uporabi dobiček iz leta 1999 skupaj z revalorizacijo.
Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v delniški knjigi pri KDD na
dan 23. 8. 2005.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se za revidiranje letnega
poročila za leto 2005 imenuje ITEO Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
4. Imenovanje novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da dosedanjim članom nadzornega sveta (predstavnikom delničarjev) v sestavi mag. Milan Gruden, mag. Mateja Vidnar ter Igor Mihajlovič,
na dan 31. 8. 2005 poteče mandat.
Predlaga se, da se za naslednje mandatno obdobje v nadzorni svet ponovno
izvolijo: mag. Milan Gruden, mag. Mateja
Vidnar ter Igor Mihajlovič.
5. Določitev sejnin.
Predlog sklepa:
– za predsednika 300 EUR neto,
– za člane 250 EUR neto.

Št.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi TKK Srpenica d.d.,
vsak delavnik od 13. do 15. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki obrazloženi in oddani v
sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvu uprave TKK Srpenica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na dan 23. 8. 2005 vpisani kot
lastniki v delniško knjigo pri KDD, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave TKK Srpenica d.d. pisno
prijavijo svojo udeležbo. Tudi pooblastilo
pooblaščencev in zastopnikov mora biti
pisno.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno – z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob vstopu na skupščino. Za
sprejem skupščinskih sklepov je potrebna
večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon ali statut ne
določi drugače.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne eno uro kasneje v istih prostorih. Po ponovnem sklicu
skupščina odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V tem
času se bodo delile glasovnice.
TKK Srpenica d.d.
uprava
Ob-21052/05
Na podlagi 283. člena ZGD ter v skladu s 37. členom Statuta družbe Geostroj,
podjetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje d.d. Ljubljana, Dimičeva 16, sklicuje
uprava
7. skupščino
družbe Geostroj, podjetje za strojno
proizvodnjo in vzdrževanje d.d.
Ljubljana, Dimičeva 16,
ki bo dne 30. 8. 2005 ob 12. uri v Ljubljani, v prostorih Ixtlan consulting d.o.o.,
Trdinova ulica 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sklep:
Za predsedujočega skupščine se izvoli:
odvetnik Tomaž Čad.
Izvoli se preštevalki glasov: Saša Blagus in Ivica Vidic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Majda Lokošek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2004 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2004, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za leto 2004,
podelitev razrešnice upravi in nadzornem
svetu za leto 2004.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga skupščini sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom in s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini sklep: na podlagi sprejetega letnega
poročila za leto 2004 se sprejme predlog o

71-72 / 29. 7. 2005 /

Stran

5835

uporabi čistega dobička poslovnega leta,
ki po stanju na dan 31. 12. 2004 znaša
403.631,87 SIT, in sicer tako, da ostane v
celoti nerazporejen.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sklep: skupščina v skladu z določilom 282.a člena ZGD potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in jima za leto 2004 tudi podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini sklep:
skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe Geostroj d.d. na seji dne 10. 6.
2005 izvolil predstavnika delavcev Podlesnik Jožeta za člana nadzornega sveta, in
sicer z mandatom od 10. 6. 2005. Skupščina ugotavlja, da je na podlagi odstopne
izjave z dne 16. 5. 2005 prenehalo članstvo
v nadzornem svetu Ivanovič Leonu.
4. Sprememba statuta družbe.
Uprava predlaga skupščini sklep: skupščina sprejema predlagane spremembe
statuta družbe s prečiščenim besedilom
statuta družbe zaradi uskladitve z določbami novele ZGD-F.
5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe Geostroj d.d.
Uprava predlaga skupščini sklep:
Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2004 v višini 78.224 tisoč SIT
se uporabi na naslednji način:
– del dobička v višini 4,571.400 SIT se
uporabi za izplačilo dividend v bruto višini
100 SIT na delnico družbe. Upravičenci
do dividende so vsi lastniki delnic, ki so
vpisani v KDD-Centralno klirinško depotni
družbi d.d. kot imetniki na dan skupščine.
Dividende se bodo začele izplačevati v 30
dneh po zasedanju skupščine;
– preostali bilančni dobiček družbe ostaja neuporabljen.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra. Sejna dvorana bo
odprta eno uro pred začetkom zasedanja
skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v
istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Geostroj d.d. Ljubljana
uprava družbe
Blejec Igor
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Ob-21054/05
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške
družbe Radgonske gorice Gornja Radgona,
Jurkovičeva 5, Gornja Radgona in skladno z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
uprava družbe sklicuje
8. skupščino
delniške družbe Radgonske gorice
Gornja Radgona d.d.,
ki bo v sredo, dne 31. 8. 2005 ob 12. uri
v prostorih družbe, Jurkovičeva 5, Gornja
Radgona.
Dnevni red:
1.Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Janeza Perša, za preštevalca glasov pa Cvetko
Črepnjakovo in Marjana Edšida.
Seji prisostvuje vabljena notarka Gajšek
Romana za sestavo notarskega zapisnika.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega
sveta družbe in revizijskim poročilom, ki
se nanašata na preveritev letnega poročila
družbe za leto 2004.
4. a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2004.
b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
a) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta.
Ugotovi se bilančni dobiček v višini
490,555.033,92 SIT in se sestoji iz:
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 346,633.394,91 SIT,
– čistega bilančnega dobička iz poslovnega leta 2004 v višini 143,921.639,01 SIT.
Ugotovljeni bilančni dobiček se uporabi za:
– izplačilo dividend v višini 37,697.330
SIT oziroma 1.045 SIT po delnici bruto,
– izplačilo nagrade upravi v višini
1,190.442 SIT bruto,
– izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v skupni višini 793.628 SIT bruto (od tega predsedniku nadzornega sveta
190.478 SIT bruto, članom nadzornega sveta pa vsakemu 120.630 SIT bruto),
– druge rezerve v višini 30,000.000 SIT,
– preostali del bilančnega dobička v višini 420,873.633,92 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
sprejetju sklepa na skupščini družbe tistim
delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD tri dni pred sejo skupščine, t.j.
na dan 28. 8. 2005. Nagrade se izplačajo v
istem roku kot dividende.
b) Podeli se 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 družbe se za revizorja za poslovno
leto 2005 imenuje revizorsko družbo AUDIT
& CO d.o.o., družba za revizijo in svetovanje
Murska Sobota.
6. Imenovanje posebnega revizorja družbe zaradi preveritve vodenja posameznih
poslov družbe za obdobje 2000–2005.
Predlog sklepa delničarja KD Holding
d.d.: na predlog manjšinskega delničarja
KD Holding, ﬁnančna družba d.d. Ljubljana,
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Celovška 206, skupščina imenuje družbo
UHY Constantia d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana, za posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe za obdobje
2000–2005.
Mnenje uprave družbe k predlogu sklepa
manjšinskega delničarja:
Uprava družbe predloga delničarja KD
Holding d.d. ne podpira, mu pa tudi ne nasprotuje in predlaga delničarjem, da se po
svoji presoji opredelijo do sklepa, ki ga predlaga delničar KD Holding d.d.
Zahtevek manjšinskega delničarja se
skupaj s podrobnejšim mnenjem uprave
nahaja v gradivu za skupščino.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško-depotni družbi tri dni pred
zasedanjem skupščine, t.j. na dan 28. 8.
2005.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko po pošti dostavijo družbi tako, da
jo le-ta sprejme najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identiﬁkacijskim dokumentom ter prevzamejo gradivo in glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2004, poročilo nadzornega sveta, revizijsko poročilo ter pisno zahtevo delničarja KD Holding
d.d., ki se nanaša na 6. točko dnevnega
reda te skupščine in mnenje uprave družbe
k predlogu sklepa manjšinskega delničarja,
bo na vpogled v tajništvu na sedežu družbe
v Gornji Radgoni, Jurkovičeva 5, vsak delavnik med 8. in 14. uro.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in
dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Radgonske gorice
Gornja Radgona d.d.
uprava
Franc Škrobar, inž. kmet.
Ob-21057/05
Na podlagi določila 283. in 285. člena
Zakona o gospodarskih družbah, Statuta
delniške družbe Morer, d.d. in sklepa nadzornega sveta z dne 19. 7. 2005 sklicujem
deseto redno sejo skupščine
delniške družbe Morer – proizvodnja
pisarniških potrebščin, d.d.,
ki bo v petek, dne 2. 9. 2005, s pričetkom
ob 12. uri na sedežu družbe v Izoli, Cesta v

Pregavor 5 (sejna dvorana), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Določitev notarja za sestavo notarskega zapisa in imenovanje predsednika seje
skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlagani sklep: "za sestavo notarskega
zapisa desete redne seje skupščine se določi
notar Dravo Ferligoj, iz Kopra, Ferrarska ulica 14, za predsednika skupščine se imenuje
Radovan Šuc, za preštevalki glasov se imenujeta Tanja Ratoša in Alenka Kenk."
2. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe in statuta v prečiščenem besedilu.
Predlog sklepa:
"Sprejmejo se spremembe statuta delniške družbe Morer, proizvodnja pisarniških
potrebščin, d.d.
Sprejme se statut delniške družbe Morer,
prozvodnja pisarniških potrebščin, d.d. v prečiščenem besedilu."
3. Razporeditev čistega dobička poslovnega leta.
Predlagani sklep:
"Čisti dobiček poslovnega leta v znesku
34,136.937,24 SIT ostane nerazporejen.
V skladu z določili 282.a člena zakona o
gospodarskih družbah se podeli razrešnica
članu uprave – direktorju delniške družbe,
predsedniku in članom nadzornega sveta."
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
delniške družbe.
Predlog sklepa: "za člane nadzornega
sveta se za mandat 4 let imenujejo Šuc Radovan, Trčelj Vladimir in Šavle Andrej."
Čas zasedanja skupščine: Deseta redna
seja skupščine delniške družbe je sklicana za
petek, dne 2. 9. 2005 s pričetkom ob 12. uri
na sedežu družbe v Izoli, cesta v Pregavor št.
5 (sejna dvorana).
Pogoji udeležbe na seji skupščine: deseta
redna seje skupščine delniške družbe Morer,
d.d.. se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist
katerih so delnice delniške družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d.
Ljubljana, zakoniti zastopniki oziroma njihovi
pooblaščenci s pisnim pooblastilom ob predložitvi dokazov o zakonitem zastopanju.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini: je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničar,
zastopnik delničarja – pravne osebe ali pooblaščenec enega ali več delničarjev) vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno
prijavi svojo udeležbo. Prijava se šteje za
pravočasno, če prispe na sedež družbe najmanj 3 dni pred dnem skupščine, pri čemer
se šteje dan zasedanja v ta rok.
Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za ﬁzične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
za pravne osebe pa ime in priimek in naslov
zastopnika ali pooblaščenca. Če se daje pooblastilo za mladoletnega delničarja, mora
pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva je
to skrbnik ob predložitvi privolitve pristojnega
Centra za socialno delo.
Gradivo
Gradivo za deseto redno sejo skupščine
je na vpogled na sedežu družbe v Izoli, Cesta v Pregavor št. 5, v času od 21. 8. 2005
dalje vsak delovni dan od 10. do 12. ure. Za
informacije po telefonu je številka 05/6168630; odgovorna oseba za dajanje podatkov
je Vinko Šavle.
Morer – proizvodnja pisarniških
potrebščin, d.d.,
direktor družbe Vinko Šavle
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Ob-21059/05
Uprava družbe In.life d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 22, Ljubljana, objavlja
dnevni red
6. skupščine družbe,
sklicane za ponedeljek 29. 8. 2005, ob
12. uri, v upravi podjetja In.life d.d., Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana.
Družba objavlja naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za notarja skupščine se
predloži Miro Bregar.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilo uprave o poslovanju za poslovno leto
2004 in sklepom nadzornega sveta o potrditvi revidiranega letnega poročila uprave
za leto 2004.
Predlog sklepa: Člani nadzornega sveta
so dne 12. 7. 2005 obravnavali revidirano
letno poročilo za leto 2004 in ga soglasno
sprejeli.
3. Odločanje o delitvi in uporabi bilančnega dobička v višini 6,753.273,30 SIT in
podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 1: Bilančni dobiček v višini 6,753.273,30 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa 2: Skupščina podeli razrešenico upravi in nadzornemu svetu za poslovanje v poslovnem letu 2004.
4. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja v letu 2005 se imenuje revizijska hiša
KPMG d.o.o.
Predlog sklepov so vsem družbenikom
na vpogled v tajništvu družbe, Dunajska 22,
Ljubljana, v času od 29. 7. 2005 do dneva
skupščine, vsak dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi družbeniki ali njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci.
Vse družbenike in pooblaščence vljudno
prosimo, da se zaradi ugotavljanja števila
glasov in s tem sklepčnosti ob prihodu na
sejo skupščine, takoj javijo pri zapisnikarju,
kjer bodo družbeniki potrdili svojo prisotnost,
pooblaščenci pa oddali pooblastila.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedala na istem mestu v sredo 31. 8. 2005, ob 12. uri (ponovni sklic). Ob
ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede
na število navzočih družbenikov.
In.life d.d.
direktor
Nebojša Jovanovič
Ob-21060/05
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe IKA Industrijska konfekcija Ajdovščina d.d. sklicujem
10. skupščino delniške družbe
IKA Ajdovščina d.d.
ki bo dne 30. 8. 2005 ob 12.00 uri na
sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 24.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednico skupščine izvoli Anica Rijavec, za preštevalce glasov Karmen
Kravos in Andrejka Blažko, za notarko se
izvoli Laura Čermelj, za zapisnikarico Klavdija Vrh-Curk.

Št.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2004 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih
družbah.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se skupščina seznani z
letnim poročilom družbe za leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila po 274.a členu Zakona o
gospodarskih družbah.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček iz letnega poročila za
leto 2004 v višini 14,366.055,04 SIT ostane
nerazporejen.
b) 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. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o. Ljubljana.
Celotno gradivo za skupščino s statutom
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, vsak delovni dan od 9. do 10. ure.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine v Uradnem listu RS pisno
podajo družbi razumno utemeljen nasprotni
predlog sklepov.
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani kot lastniki
v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško
depotni družbi d.d., sami, ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
O 1. točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, o drugih pa z glasovnicami.
Vsaka delnica predstavlja en glas. Sklepi se
sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen sprememb in dopolnitev statuta.
Delničarji, ki se bodo udeležili skupščine,
morajo predhodno prijaviti svojo udeležbo
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 24.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najkasneje 30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri v
istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
IKA Ajdovščina d.d.
uprava družbe
Ob-21061/05
Na podlagi določila 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah in v skladu s 7.
točko Statuta delniške družbe TRIO Tržič,
Mlaka 10, sklicuje uprava družbe na lastno
pobudo

71-72 / 29. 7. 2005 /

Stran

5837

8. skupščino
delničarjev delniške družbe Trio Tržič,
ki bo dne, 30. 8. 2005, v prostorih delniške družbe Trio Tržič, na naslovu Mlaka 10,
z začetkom ob 10. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
predsednika skupščine in preštevalki glasov.
Skupščini prisostvuje vabljen notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2004 in s poročilom nadzornega
sveta za leto 2004 z opredelitvijo do letnega
poročila uprave.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2004 in s pisnim
poročilom nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega
sveta družbe za leto 2004.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in velja za 8. skupščino.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu delniške
družbe.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov.
Udeleženci skupščine se ob prihodu na
skupščino prijavijo v tajništvu družbe Trio,
d.d., najmanj eno uro 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 glasovnicami.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge sklepov posredujejo upravi
družbe v pisni obliki z obrazložitvijo najpozneje v 7 dneh po javni objavi sklica skupščine.
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 zastopanja
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem pri vodji strokovnih služb Slavki
Remic, Trio Tržič, Mlaka 10, vsak delavnik
od 8. do 10. ure, od dneva objave sklica
skupščine, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Uprava d.d.,
Trio Tržič
Ob-21062/05
Na podlagi Statuta delniške družbe Papir servis, Podjetje za predelavo odpadkov,
d.d., Ljubljana, Pod ježami 3 in v skladu s
1. točko 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
12. sejo skupščine
družbe Papir servis, Podjetje za
predelavo odpadkov, d.d., Ljubljana,
Pod ježami 3,
ki bo 30. 8. 2005 ob 8. uri na sedežu
družbe Papir servis d.d. Ljubljana, Pod ježami 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Rudi Vrečar, za preštevalko
glasov pa Tatjana Šlenc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2004 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2004 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2004 znaša bilančni dobiček družbe 972,290.776,54
SIT in je sestavljen iz: a) prenesenega čistega dobička iz preteklih let 1,298.828,85
SIT in b) čistega dobička za leto 2004
970,991.947,69 SIT. Bilančni dobiček v višini 972,290.776,54 SIT se ne razporedi,
oziroma se bo o njem odločalo v naslednjih
letih. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za njuno delo v letu
2004.
4. Imenovanje ﬁnančnega revizorja družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: za ﬁnančnega revizorja
družbe za leto 2005 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane,
Neurbergerjeva 30.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
uro kasneje, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Papir servis,
Podjetje za predelavo odpadkov, d.d.,
direktor družbe
Franc Zemljič
Št. 204/2005
Ob-21063/05
Na podlagi določil 25. točke statuta delniške družbe Glinek d.d., Škoﬂjica in v skladu
z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
9. sejo skupščine
družbe Glinek d.d., Škoﬂjica,
ki bo v torek 30. 8. 2005 ob 13. uri v prostorih notarske pisarne Marine Ružič-Tratnik,
Šmartinska c. 111, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Slavico Mrkun,
za preštevalca glasov Zdravko Gubanec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič-Tratnik.
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2. Letno poročilo o poslovanju za leto
2004, poročilo nadzornega sveta o letnem
poročilu družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom o poslovanju za
leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o
letnem poročilu družbe za leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček po
stanju 31. 12. 2004 znaša 229,663.268,38
SIT. Bilančni dobiček je oblikovan iz prenesenega čistega dobička prejšnjih let v znesku 158,628.208,05 SIT in dobička iz leta
2004 v višini 71,035.060,33 SIT.
Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
229,663.268,38 SIT se nerazporejen prenese v naslednje poslovno leto.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: upravi družbe in članom
nadzornega sveta Glinek d.d., se podeljuje
razrešnica za poslovno leto 2004.
5. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2005 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
6. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
pripojitvi družbe Glinek d.d. k družbi Iskra
Tela d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
A) Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe Glinek Specializirano podjetje z
galvanizacijo d.d., Glinek 5, 1291 Škoﬂjica
(skrajšano: Glinek, d.d.) kot prevzete družbe
k družbi Iskra Tela, Podjetje za proizvodnjo anten, baterij in industrijske elektronike,
d.d., Šentvid pri Stični 108, 1296 Šentvid pri
Stični (skrajšano: Iskra Tela d.d.) kot prevzemne družbe. Obračunski dan pripojitve
je 31. 12. 2004.
Skupščina potrdi skupno poročilo uprav
o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizorja in poročilo nadzornega sveta o
pregledu nameravane pripojitve.
B) Skupščina daje soglasje k pogodbi o
pripojitvi družbe Glinek, d.d., k družbi Iskra
Tela d.d. z dne 28. 6. 2005, katere overjen
prepis je priloga tega zapisnika.
Sklep začne veljati, ko sprejmeta pogodbo o pripojitvi v predlaganem besedilu obe
družbi iz prvega odstavka sklepa pod točko
6.B) dnevnega reda.
C) Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se v skladu z določili pripojitvene pogodbe ter 521/2 člena Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi 75/7
člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralna klirinško
depotna družba d.d., Ljubljana.
D) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča
in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da
se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala v
sodni register.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe dan po objavi
zasedanja skupščine vsak delovni dan od
10. do 14. ure v tajništvu družbe.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne

predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne v istih
prostorih z istim dnevnim redom ob 14. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Glinek d.d.
direktor
Gabrijel Ambrožič
Ob-21064/05
Na podlagi 34. člena statuta delniške
družbe Merx Gostinstvo in turizem d.d.,
Ljubljanska 39, Celje, in 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah uprava sklicuje
skupščino družbe,
ki bo v sredo, 31. avgusta 2005 ob 15. uri
na sedežu družbe v Celju, Ljubljanska 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Saša Zelenovič, za preštevalki glasov se imenujeta Alja Beccari
in Teja Mali.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2004 in jima podeljuje razrešnico. Izguba poslovnega leta 2004 v višini 9,358.978,33 SIT ostane nepokrita.
3. Ugotovitev prenehanja mandata članom nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
prenehanjem mandata vseh treh dosedanjih članov nadzornega sveta in izvoli nova
predlagana člana ter sprejme na znanje, da
tretjega člana imenuje svet delavcev.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagane spremembe statuta družbe. Predsednika nadzornega sveta se pooblasti za
podpis čistopisa statuta.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Ljubljanska 39, vse delovne dni od dne objave
do dne zasedanja skupščine, med 9. in 12.
uro.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničar ali njegov pooblaščenec ali zastopnik vsaj tri dni pred skupščino pisno napove udeležbo. Zastopniki in
pooblaščenci morajo skupaj z napovedjo
udeležbe upravi družbe posredovati pisno
pooblastilo.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi družbe v sedmih
dneh od dne objave sklica.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovanja imajo delničarji, ki bodo vpisani v
delniško knjigo pri Centralni klirinško de-
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potni družbi d.d. na dan roka prijave na
skupščini.
Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred uradnim začetkom zasedanja skupščine, zaradi evidence in prevzema glasovnic. V primeru, da ob
napovedani uri skupščina ne bo sklepčna,
se ta prestavi na 15.30 in se opravi ne glede
na število prisotnih delničarjev.
Merx Gostinstvo in turizem d.d.
uprava družbe
Ob-21065/05
Uprava Gostinskega podjetja Ljubljana d.d., Dunajska cesta 270, Ljubljana, na
podlagi drugega odstavka 15. člena statuta
sklicuje
11. sejo skupščine
Gostinskega podjetja Ljubljana d.d.,
ki bo v sredo dne 31. 8. 2005 ob 10. uri,
na naslovu Dunajska cesta 270 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnega telesa in predstavitev vabljenega
notarja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine Gregor Godeša,
– za preštevalca glasov Polona Granda
in Tina Gjud.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar iz Litije.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2004, ki ga je slednji sprejel. To
letno poročilo je priloga k temu sklepu.
2. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček družbe, ki po stanju
na dan 31. 12. 2004 znaša 153,786.769,28
SIT, po predlogu uprave in nadzornega sveta uporabi na sledeč način:
– za pokritje celotnih izgub iz preteklih let
v višini 55,812.166,42 SIT,
– za rezerve iz dobička 97,974.602,86
SIT.
3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
3. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepov: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave, ki je priloga k temu sklepu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki delnic družbe
vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi v Ljubljani tri dni pred
zasedanjem skupščine oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, kolikor so udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne
pravice prijavili družbi osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci naj hkrati s prijavo družbi dostavijo tudi pooblastilo, zastopniki pa dokazilo
o zastopanju. Pooblastilo mora biti skladno z
zahtevami, ki so določene z zakonom.

Št.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identiﬁkacijskim dokumentom pri
sprejemnem osebju pred vhodom v prostor,
kjer se bo odvijala seja skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo
gradivo.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno s prečiščenim besedilom statuta družbe je delničarjem na vpogled v prostorih tajništva
družbe, na Dunajski cesti 270 v Ljubljani
vsak delovni dan od dneva objave sklica do
dneva zasedanja skupščine in sicer od 10.
do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
uprava družbe
Št. 872
Ob-21067/05
Na podlagi določil Statuta IMP Telekom,
d.d. uprava sklicuje
9. redno skupščino
delniške družbe IMP Telekom, d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2005, ob 15. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova 58, sejna
soba v stari upravni stavbi – pritličje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles.
Predlogi sklepov:
a) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvolijo se delovna telesa skupščine
po predlogu uprave.
c) Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Seznanitev z Letnim poročilom IMP
Telekom, d.d., z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto
2004.
3. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) na predlog uprave in nadzornega sveta ostane čisti dobiček za leto 2004, ki izvira
iz bilančnega dobička, v višini 33,372.871,72
SIT, nerazporejen;
b) skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za poslovno leto 2005 za revizorja imenuje revizijska družba Revidicom,
d.o.o.
Gradivo za skupščino je s predlogi sklepov, delničarjem na vpogled vsak delovni
dan na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova
58, v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji skladno s statutom oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini kar je pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, oziroma ﬁrmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis poob-
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lastitelja. Pooblastila morajo biti na sedežu družbe prav tako najkasneje 3 dni pred
skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam
prisotnosti. Vsaka delnica daje en glas.
IMP Telekom, d.d.
korporativni direktor
Vladimir Palčec
Ob-21069/05
Na podlagi 36. člena statuta delniške
družbe Tekstilna tovarna Motvoz in platno
d.d., uprava sklicuje
9. redno sejo skupščine
družbe Tekstilna tovarna Motvoz in
platno d.d., Grosuplje,
ki bo dne 31. 8. 2005 ob 12. uri na sedežu družbe, Taborska 34, Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina na predlog uprave izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004, revizijskim poročilom,
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, odločanje o pokrivanju izgube ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
družbe za leto 2004.
a) Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom, revizijskim poročilom in
poročilom nadzornega sveta. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2004 ostane nepokrita.
b) Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovanje za leto 2004.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: uprava družbe je pooblaščena, da v imenu in za račun družbe skladno z osmo alinejo prvega odstavka 240. člena ZGD, v obdobju od dneva
skupščine, do 28. 2. 2007, pridobiva lastne
delnice za vse namene iz 240. člena po
ZGD po ceni, ki ne bo višja od dvakratnika
knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic. Prodajna cena ne sme biti nižja od povprečne
ponderirane nakupne cene. Pri pridobivanju
in odsvajanju lastnih delnic je prednostna
pravica dotedanjih delničarjev izključena.
Uprava je na podlagi tega pooblastila pooblaščena tudi za umik tako pridobljenih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Za
spremembo in uskladitev besedila čistopisa
statuta družbe z zmanjšanjem osnovnega
kapitala družbe, z umikom lastnih delnic, ki
bo izvedeno na podlagi tega sklepa, je pooblaščen nadzorni svet družbe.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2005 se na predlog nadzornega sveta
imenuje Iteo Abeceda, Podjetje za revizijo in
sorodne storitve d.o.o. Ljubljana.
5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta in določitev sejnin članom.
a) Predlog sklepa: ugotovi se, da dne
16. 12. 2005 poteče mandat dosedanjim
članom nadzornega sveta. Skupščini se
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predlaga izvolitev dveh članov, ki predstavljata delničarje, in sicer:
1. Jože Perko,
2. Melita Rebič,
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta po sklepu sveta delavcev.
Nadzorni svet v novi sestavi nastopi mandat v trajanju 4 let z dnem 17. 12. 2005.
b) Predloga sklepa: predsedniku nadzornega sveta se določi sejnina v višini 200
EUR v tolarski protivrednosti, članoma pa
v višini 170 EUR v tolarski protivrednosti.
Članom nadzornega sveta se povrnejo tudi
stroški prihoda na sejo.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, revizijskim poročilom, poročilom
nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od
8. do 11. ure od dneva objave sklica do
dne zasedanja skupščine. Nasprotni ali dopolnilni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki z obrazložitvijo oddani najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine v tajništvo družbe. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastila se deponirajo na sedežu družbe. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec je dolžan prijaviti udeležbo na
skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem. Če
ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z
istim dnevnim redom istega dne ob 13. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Tekstilna tovarna
Motvoz in platno d.d.
uprava
Št. 04/2005
Ob-21070/05
Na podlagi 18. člena Statuta Krekove
zavarovalnice d.d. in sklepa 12. seje nadzornega sveta Krekove zavarovalnice d.d.,
Ljubljana z dne 22. 7. 2005, uprava Krekove
zavarovalnice d.d., sklicuje
7. redno zasedanje skupščine
Krekove zavarovalnice d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana,
ki bo 31. 8. 2005 ob 10. uri, v prostorih
Krekove zavarovalnice d.d., Ciril Metodov
trg 1, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, razglasitev sklepčnosti in imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
a) Skupščina Krekove zavarovalnice d.d.
izvoli za predsednika skupščine Uroša Rožiča.
b) Notarski zapisnik skupščine bo sestavila notarka Nada Kumar.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu, poročila notranje revizijske službe
za leto 2004 z mnenjem nadzornega sveta
k poročilu notranje revizije.
Predlog sklepov:
a) Skupščina Krekove zavarovalnice d.d.
Ljubljana je seznanjena z letnim poročilom o
poslovanju za leto 2004 in pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu.
b) Skupščina Krekove zavarovalnice d.d.
Ljubljana, se je seznanila s poročilom o no-
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tranjem revidiranju za leto 2004 z mnenjem
nadzornega sveta.
4. Obravnava in odločanje o predlogu
uporabe dobička oziroma pokrivanju izgube
in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2004. Bilančni dobiček družbe za leto 20004 znaša 204,823.625,95 SIT. Nepokrita izguba
iz leta 2000 v višini 214,336.885,32 SIT
se delno krije iz dobička leta 2004 v višini
204,823.625,95 SIT in splošnim prevrednotevalnim popravkom zakonskih rezerv v
višini 3,667.719,63 SIT. Izguba leta 2000 v
višini 5,845.539.74 ostane nepokrita.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Osnovni kapital družbe se v okviru
rednega zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe zmanjša iz sedaj 1,198.480 SIT za
855,424.000 SIT tako, da znaša po zmanjšanju 343,056.000 SIT. Osnovni kapital
družbe se zmanjšuje z namenom uskladitve razmerja med dolgoročnimi sredstvi in
dolgoročnimi viri ﬁnanciranja teh sredstev
družbe oziroma, ker je prevelik glede na
dejavnost, ki jo družba namerava opravljati.
Osnovni kapital se zmanjša z zmanjšanjem
nominalnega zneska delnic, in sicer se delnice z nominalno vrednostjo:
– 14.000 SIT zmanjšajo na nominalno
vrednost 3.000 SIT,
– 10.000 SIT zmanjšajo na nominalno
vrednost 3.000 SIT.
Do izplačila zneskov zmanjšanja osnovnega kapitala so upravičeni delničarji, ki so
vpisani v centralni register Klirinško depotne
družbe osmi dan po prejemu sklepa sodišča o vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v sodni register. Izplačilo se opravi
v roku osem dni po poteku šest mesecev
od dneva objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register in
potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje.
Nadzorni svet je pooblaščen, da:
– uskladi določbe statuta z izhodiščno
višino zmanjšanja osnovnega kapitala iz
tega sklepa,
– po združitvi delnic v skladu s 5. točko
tega sklepa ugotovi končni znesek zmanjšanja osnovnega kapitala in uskladi besedilo statuta s končnim zneskom zmanjšanja
osnovnega kapitala in končnim številom delnic po izvedeni združitvi,
– v skladu z morebitnimi sklepi sodišča
ali drugih organov prilagodi sklepe, sprejete
v okviru te točke dnevnega reda tako, da
se bo zmanjšanje osnovnega kapitala lahko
vpisalo v sodni register.
Ta sklep začne veljati z dnem prejema
ugotovitvenega sklepa Agencije za zavarovalni nadzor glede prenehanja dovoljenja za
opravljanje zavarovalnih poslov.
6. Dopolnitve in spremembe statuta Krekove zavarovalnice, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta Krekove zavarovalnice d.d., Ljubljana in čistopis Statuta Krekove zavarovalnice d.d., Ljubljana, v
predloženem besedilu. Ta sklep začne veljati z dnem prejema ugotovitvenega sklepa
Agencije za zavarovalni nadzor glede pre-

nehanja dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije Krekove zavarovalnice d.d., Ljubljana, za leto
2005 se imenuje revizor ITEO Abeceda.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
skupščine in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Vsaka
delnica daje delničarju en glas. Skupščine
se lahko udeležijo tudi člani uprave in nadzornega sveta družbe.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar oziroma pooblaščenec ob vstopu
na skupščino. V primeru, da ob napovedani
uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne in v istih
prostorih ob 10.15. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno prosimo vse udeležence skupščine, da se prijavijo v dvorani, v kateri bo
potekala skupščina pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine, kjer bodo potrdili svojo prisotnost.
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
oziroma letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je na vpogled od dneva objave
sklica skupščine naprej do dneva skupščine, vsak delovni dan med 9. in 11. uro, v
tajništvu Krekove zavarovalnice d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana.
Krekova zavarovalnica d.d.
uprava
Ob-21071/05
Uprava delniške družbe Varnost Kranj
d.d., Bleiweisova c. 20, Kranj, sklicuje na
podlagi 7.3 točke statuta in 284. člena
ZGD
10. skupščino
delniške družbe Varnost Kranj d.d.,
ki bo 30. 8. 2005 ob 14. uri, v prostorih
Varnost Kranj d.d., Kranjska varnostna družba, Bleiweisova c. 20, v Kranju z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Blaž Pipp, za preštevalca glasov
se izvolita Branko Malešič in Tina Sajovec.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2004 in konsolidiranim letnim poročilom družb v skupini za
leto 2004, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila,
in o njegovem stališču do obeh revizijskih
poročil.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2004 in s konsolidiranim letnim poročilom
družb v skupini za poslovno leto 2004, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi teh poročil za poslovno leto 2004,
skupaj s pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do obeh revizijskih poročil.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe,
ki znaša na dan 31. 12. 2004 18,627.000
SIT ostane nerazporejen. O njegovi uporabi
bo odločeno v naslednjih letih.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Skupščina imenuje za revizorja družbe
za leto 2005 družbo Deloitte&Touche revizija d.o.o., Ljubljana.
5. Izvolitev in razširitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je dosedanji član nadzornega sveta Zdenko Fritz dne 10. 3. 2005 podal odstopno
izjavo.
Skupščina Zdenka Fritza razreši kot člana nadzornega sveta.
Skupščina za člana nadzornega sveta izvoli Edvarda Pušnika, katerega mandat traja
do poteka mandata članom dosedanjega
nadzornega sveta predstavnikov kapitala.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic družbe in izključitev prednostne pravice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina pooblašča upravo družbe, da po predhodnem soglasju nadzornega
sveta, v obdobju 18 mesecev po sprejetju
tega sklepa, pridobiva lastne delnice družbe, po ceni, ki ne bo nižja od 1.000 SIT in ne
bo višja od 5.480 SIT, za delnico.
Uprava lahko pridobiva delnice za namene ohranjanja vrednosti delnic iz prvega
odstavka 240. člena ZGD.
Skupni nominalni znesek pridobljenih
lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe.
Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih uprava pridobi na podlagi tega
pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa delnic izključena. Uprava je pooblaščena, da lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o
zmanjšanju osnovnega kapitala.
Gradivo za dnevni red skupščine s
predlogi sklepov, letnim poročilom uprave
družbe, poročilom nadzornega sveta je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Varnost Kranj d.d., Bleiweisova c. 20, v
Kranju, v tajništvu predsednika uprave, vsak
delovni dan od 8. do 15. ure.
Skupščina je sklicana za 30. 8. 2005, ob
14. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne,
ob 14.30 in bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji osebno,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo pisno prijavijo družbi najkasneje
štiri dni pred zasedanjem skupščine. Udeležba se prijavi po telefaksu, telegramu ali s
priporočeno pošto, ki mora prispeti na sedež
družbe najkasneje štiri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo mora biti pismeno in
ostane na sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na skupščini z osebnim, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Varnost Kranj d.d.
uprava

Št.

Ob-21072/05
Uprava delniške družbe Primož Trubar,
založništvo, d.d. Kranj ponovno sklicuje
14. skupščino družbe
v sredo, 31. avgusta 2005 ob 14. uri na
sedežu družbe, Mirka Vadnova 6, Kranj
(knjižnica – III. nadstropje – 312).
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice sta pogojeni s tem, da
morajo delničarji prijaviti svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred skupščino. V tem roku je
treba predložiti tudi morebitna pooblastila
za zastopanje.
Predlog dnevnega reda 14. skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti:
– predstavitev notarja,
– imenovanje komisije za izvedbo glasovanja,
– določitev dnevnega reda.
Predlog sklepov:
– skupščina sprejme predlagani dnevni
red;
– v komisijo za izvedbo glasovanja se
imenujeta Barbara Grilanc in Janja Dežman.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2004 in poročila nadzornega sveta – sklepanje o uporabi bilančnega dobička družbe
in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepov:
1. Bilančni dobiček družbe iz leta 2004 v
višini 6,120.400 SIT se uporabi za izplačilo
dividend po 100 SIT/delnico.
2. Dividende se izplačajo v 14 dneh po
prejemu dividend za delnice GTKG, in sicer
delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani najkasneje tretji dan po seji skupščine.
3. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovanje družbe v letu
2004.
3. Volitve članov nadzornega sveta
Predlog sklepov: na predlog nadzornega
sveta se zaradi izteka mandata dosedanjim
članom izvolijo:
1. Kristina Kobal,
2. Marta Vehovec,
3. Anton Janša,
4. Janja Dežman,
5. Drago Badalič,
6. Marko Draksler,
7. Darko Gorjanc.
Mandat nadzornega sveta traja 4 leta.
S tem dnem preneha mandat dosedanjim
članom nadzornega sveta.
Letno poročilo za leto 2004 in poročilo
nadzornega sveta sta delničarjem na razpolago pri Barbari Grilanc.
Trubar, d.d. Kranj
direktor Edvard Jurjevec
Ob-21073/05
V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah in statutom družbe, kot direktor
družbe Via Slovenika d.d., Nazorjeva ul. 10,
Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: Via Slovenika d.d.) sklicujem
redno skupščino
delničarjev družbe Via Slovenika d.d.,
ki bo v sredo, 24. 8. 2005, ob 10. uri v
prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Za sejo skupščine predlaga uprava naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine.
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Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za predsednika skupščine
se izvoli Damijan Korošec.
2. Sprejem letnega poročila družbe Via
Slovenika d.d., sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2004.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina sprejme letno poročilo
družbe Via Slovenika d.d. za poslovno leto
2004.
2.2. Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2004 znaša 3,979.000 SIT in se razporedi kot preneseni dobiček.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
3.1. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2004.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je kot član nadzornega sveta odstopil
Andrej Tribušon.
Za novega člane nadzornega sveta se
imenujejo Mitja Amon za mandat 4 let, ki
začne teči od dneva skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe Via Slovenika d.d., Nazorjeva ulica 10, Ljubljana, vsak delovni dan od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine med 10. in 14. uro.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
V skladu z 9. členom Statuta, se skupščine lahko udeležijo delničarji, ki se prijavijo
na sedežu družbe najkasneje tri dni pred
skupščino.
Via Slovenika d.d., Ljubljana
Pavle Žunič
direktor
Ob-21074/05
Na podlagi 8.3. člena statuta družbe
Adriacommerce, ﬁnanciranje, ustanavljanje
in upravljanje podjetij d.d., Koper, Pristaniška ulica 8, uprava sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe Adriacommerce,
ﬁnanciranje, ustanavljanje in
upravljanje podjetij d.d., Pristaniška
ulica 8, Koper,
ki bo dne 30. avgusta 2005 ob 10. uri v
poslovnih prostorih na sedežu družbe v V.
nadstropju, Koper, Pristaniška ulica 8, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočega skupščini se izvoli:
Matej Bonin.
Izvoli se dva preštevalca glasov v sestavi: Maša Miloš in Nives Pletikos.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004 z mnenjem revizijske družbe in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina delničarjev družbe ACK
d.d., Pristaniška 8, Koper, se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim letnim poročilom skupine ACK, ki ju
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je potrdil nadzorni svet družbe, mnenjem
revizijske družbe k obema poročiloma ter s
poročilom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2004.
b) Skupščina delničarjev družbe ACK
d.d., Pristaniška 8, Koper, podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za
leto 2004.
3. Razporeditev bilančnega dobička
družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
112,240.229,30 SIT se v celoti razporedi v
preneseni dobiček družbe.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov družbe ACK d.d., in Skupine ACK za
leto 2005 se imenuje revizijsko družbo RFR
Ernst&Young d.o.o., Dunajska cesta 111,
Ljubljana.
5. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe ACK
d.d., na podlagi osme alinee prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah pooblašča upravo družbe za dobo
18 mesecev od sprejema tega sklepa za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala družbe. Za pridobivanje lastnih delnic v skladu s tem sklepom se upošteva in
uporablja 219. člen Zakona o gospodarskih
družbah. Uprava ne sme pridobivati delnice
izključno z namenom trgovanja. Pri pridobivanju je uprava pooblaščena za nakup
lastnih delnic po najnižji in najvišji ceni, ki
je določena v območju od polovice nominalne vrednosti delnice do zadnje znane
knjigovodske vrednosti delnice. Za odkupljene lastne delnice družba v skladu z ZGD
oblikuje rezerve za lastne delnice, ne da bi
zmanjšala osnovni kapital ali po zakonu ali
statutu predpisane rezerve, ki se ne smejo
uporabljati za izplačilo delničarjem. Skupščina pooblašča upravo, da lahko s soglasjem
nadzornega sveta:
– umakne lastne delnice brez sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala,
– lastne delnice proda, pri čemer se delničarji vnaprej odpovedo predkupni pravici.
Gradivo za skupščino
Delničarjem je gradivo za skupščino s
predlogi sklepov na voljo v tajništvu uprave,
na sedežu družbe, vsak delovnik 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.
Udeležba na skupščini in prijava
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 26. 8. 2005. Pooblastilo mora biti
pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge dnevnega reda upravi
pisno sporočijo najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica seje skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
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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 eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Predsednik uprave
Robert Biček, univ. dipl. ekon.
Ob-21082/05
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava ponovno
sklicuje
8. redno sejo skupščine
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
v torek, 30. 8. 2005 ob 12. uri na sedežu
družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (sejna
soba – II. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Jelka Orožim-Kopše in Marjana Gredin.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2004 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2004 v višini
606,017.377,03 SIT se razporedi za prenos
v naslednje leto.
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, podjetje
za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.
Ljubljana.
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: Zvonka Copota, Slavo Kurtin,
Bojana Škofa in Jožeta Doverja.
Predlog sklepa delničarja Republika Slovenija k 4.2. točki:
4.2. Skupščina družbe za novo mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem
31. 8. 2005, imenuje naslednje člane nadzornega sveta:

1. Rajko Fajt,
2. Slavko Visenjak,
3. Drago Šiftar,
4. Jože Dover.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Maribor, d.d.
predsednik uprave
Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
član uprave
Tomaž Orešič, univ. dipl. inž. stroj.
Ob-21084/05
Na podlagi 40. člena statuta družbe Gardenia Ars Florae, d.d., uprava sklicuje
8. sejo skupščine
Gardenia Ars Florae, d.d. Ljubljana, Trg
MDB 4,
ki bo dne 29. 8. 2005 ob 8. uri v sejni sobi
družbe Nebra d.o.o., Ljubljana, Dunajska
122 (III. nadstropje) z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Nina Pajntar in
Alenka Potočnik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.
a členu Zakona o gospodarskih družbah in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno re-
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vizijsko družbo za poslovno leto 2005 skupščina imenuje družbo Constantia MT & D
d.o.o., Vilharjeva cesta 27, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik med 9. do 14. uro v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Gardenia Ars Florae, d.d.
Robert Tomažič
direktor
Ob-21085/05
Na podlagi 21. in 22. člena statuta delniške družbe Gradis Gradbeno podjetje Celje,
d.d., in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
VIII. sejo skupščine
delniške družbe Gradis Celje, d.d.,
ki bo v sredo, dne 31. avgusta 2005, ob
10. uri na poslovnem naslovu uprave družbe
Gradis Celje, d.d., Bukovžlak 71, Teharje, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednico skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup
in preštevalca glasov Katja Krznarič in Jana
Trontelj-Golob. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Katja Fink.
3. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2004 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2004, pisnega poročila nadzornega sveta o
rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in
obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2004 ter obravnava in sprejem predloga sklepa za podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa 3.1: na predlog uprave
in nadzornega sveta se bilančni dobiček,
ki po stanju na dan 31. 12. 2004 znaša
10,270.000 SIT v celoti prenese v poslovno
leto 2005 kot preneseni dobiček.
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Predlog sklepa 3.2: v skladu z 282.a
členom veljavnega zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2004 in jima podeljuje razrešnico.
4. Sprememba v sestavi nadzornega
sveta
Predlog sklepa: na podlagi podanih odstopnih izjav članov nadzornega sveta z
dnem izvedbe skupščine, preneha mandat
članoma nadzornega sveta predstavnikoma
delničarjev Gorjup Neveni Tei in Forštner
Milanu.
Na predlog nadzornega sveta se s
1. septembrom 2005 za člana nadzornega
sveta predstavnika delničarjev imenujeta
Nada Jurko in Janko Jurca.
Mandat novo imenovanih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev je
4 leta.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revidiranje poslovanja družbe
za poslovno leto 2005 imenuje revizijska
družba ITEO-Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe tri dni pred zasedanjem skupščine
in ki najkasneje tri dni pred sejo skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo
dostavijo v tajništvo uprave družbe Gradis
Gradbeno podjetje Celje, d.d., Bukovžlak
71, 3221 Teharje.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred začetkom skupščine, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
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 delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe, Bukovžlak 71, Teharje, vsak delavnik od 8. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Gradis Celje, d.d.
uprava – predsednica
Lidija Žagar, univ. dipl. ek.
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Ob-21086/05
Na podlagi 7.4. točke Statuta Iskra kondenzatorji, Industrija kondenzatorjev in
opreme d.d., Vajdova ulica 71, Semič,
sklicuje uprava družbe
11. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2005 ob 10. uri
na sedežu družbe Vajdova ulica 71, Semič,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, dveh preštevalcev
glasov in notarja.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se
izvolijo organi skupščine. Skupščina se seznani, da je na njej navzoč notar Janez Ferlež iz Črnomlja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Iskra kondenzatorji d.d. za leto 2004
z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom Iskra kondenzatorji d.d., z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu
A) Predlog sklepa: celotni bilančni dobiček za poslovno leto 2004 v višini
270,341.053,21 SIT ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
letih.
B) Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi Jožetu Rožmanu in
nadzornemu svetu družbe v sestavi: Dušan
Šešok, Jože Godec in Martin Sever in s tem
potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem
letu 2004.
C) Predlog sklepa: skupščina družbe ne
podeljuje razrešnice upravi, in sicer: HansDieter Honselmannu, Ingu Lehmannu in
Petru Zdravje in nadzornemu svetu družbe
v sestavi: Gude Rainer, Hans Ulrich Theobald in Stefan Hans Joachim Krach in s tem
ne potrdi in ne odobri njihovo delo v poslovnem letu 2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 se imenuje KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva 30, iz Ljubljane.
Predlagatelj sklepov: predlagatelja sta
uprava in nadzorni svet za točki 2 in 3, za
točko 1 uprava, za točko 4 pa samo nadzorni svet.
Gradivo za dnevni red in predlogi sklepov so na vpogled delničarjem vsak delovni
dan od 10. do 12. ure v tajništvu na sedežu
družbe.
Nasprotni predlogi: delničarje prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda, glede
katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Pogoji udeležbe: pravico udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo napovejo tako,
da njihova pisna prijava prispe na sedež
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenec delničarja mora
k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri družbi. V
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primeru organiziranega zbiranja pooblastil
mora biti le-to sestavljeno skladno z zakonom o prevzemih.
Način glasovanja: glasuje se javno z
glasovnicami; osebno oziroma po pooblaščencu.
Ponovno zasedanje: Če skupščina ob
uri sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega
dne ob 11. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Iskra Kondenzatorji d.d.
uprava
Ob-21087/05
Na podlagi statuta družbe in na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje direktor družbe Manhold d.d.
4. sejo skupščine
družbe Manhold d.d.,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2005, ob 9. uri
v sejni sobi na sedežu družbe na Čufarjevi
ulici 5 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika in notarke.
Predlog sklepa: po predlogu uprave
skupščina izvoli predsednika skupščine,
preštevalca glasov ter pristojno notarko.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe
Manhold d.d., in sicer ob seznanitvi z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2004 ter o
podelitvi nagrad članom nadzornega sveta.
1. Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe Manhold d.d. v poslovnem
letu 2004.
2. Predlog sklepa: za delo v poslovnem
letu 2004 se članom nadzornega sveta
odobri nagrada v skupnem bruto znesku
500.000 SIT, in sicer v breme poslovnih
stroškov, kar se med predsednico in člane
nadzornega sveta izplača v razmerju plačila
sejnin.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
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:
– povečanja premoženja družbe,
– nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih.
Nakupna cena za te namene pridobljenih
delnic ne sme biti nižja od 1 SIT in ne višja
od knjigovodske vrednosti delnice po stanju
na zadnji dan poslovnega leta pred nakupom, prodajna cena pa ne nižja od povprečne ponderirane nakupne cene, dosežene
po stanju ob vsakokratni prodaji. Pooblastilo
za pridobivanje velja osemnajst 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 deset odstotkov vrednosti osnovnega kapitala, v primeru pridobivanja ter odsvajanja lastnih delnic pa se
smiselno ne uporablja določba 313. člena
Zakona o gospodarskih družbah, kar pomeni izključitev prednostne pravice pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic.
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Uprava je še pooblaščena, da tako pridobljene lastne delnice tudi umakne. Nadzorni
svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi
besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo
vsi delničarji ali njihovi zastopniki, ki prijavijo
svojo udeležbo pri upravi družbe tako, da
le-ta prijavo prejme najkasneje tri dni pred
sejo skupščine. Zastopniki so dolžni prijavi
priložiti tudi pooblastilo delničarja za udeležbo in glasovanje na skupščini.
Delničarje oziroma njihove zastopnike
prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset
minut pred začetkom seje.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Manhold d.d. v Ljubljani
na Čufarjevi ulici 5, od dneva sklica naprej
vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Manhold d.d.
Ob-21277/05
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe Delﬁ upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Vošnjakova 8a, in 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava
družbe
5. skupščino
delniške družbe Delﬁ družba za
upravljanje, d. d., Ljubljana, Vošnjakova
8a, Ljubljana,
ki bo 30. 8. 2005, ob 17.30 v prostorih
poslovne stavbe SCT d.d. na Vošnjakovi 8a
v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov ter imenuje notarja po predlogu uprave in nadzornega sveta.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za poslovno leto 2004, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila ter sklepom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila uprave za
leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2004, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila uprave za leto 2004.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave
se bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2004
znaša 64,373.433,91 SIT in je sestavljena iz
čiste izgube za poslovno leto 2004 v znesku
63,113.765,80 SIT in prenesene čiste izgube iz preteklih let v znesku 1,259.668,11 SIT,
pokrije v naslednjih letih.
Predlog sklepa: skupščina upravi in nadzornemu svetu v skladu s členom 282/a Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.
3. Povečanje osnovnega kapitala
Predlog sklepa:
3.1 Osnovni kapital družbe se poveča
po določilih Zakona o gospodarskih družbah o rednem povečanju osnovnega kapitala z vložki (309. do 317. člena ZGD) iz
656,350.000 SIT za 656,350.000 SIT na
1.312,700.000 SIT z izdajo 131.270 navadnih vinkuliranih imenskih delnic druge emisije serijskih številk od vključno 131.271 do

vključno 262.540 z nominalno vrednostjo
ene delnice 5.000 SIT v skupni nominalni
vrednosti 656,350.000 SIT.
3.2 Skupni emisijski znesek delnic za povečanje osnovnega kapitala je 984,525.000
SIT, emisijska vrednost ene delnice je 7.500
SIT.
3.3 Namen povečanja osnovnega kapitala je zagotovitev ustrezne kapitalske strukturiranosti in ﬁnančne konsolidacije družbe.
3.4 Dosedanji delničarji imajo na podlagi
313/I. člena Zakona o gospodarskih družbah prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu. Rok za uveljavitev pravice je
14 dni od objave tega sklepa. Prednostna
pravica obstoječih delničarjev do vpisa in
vplačila novih delnic po preteku izteku tega
roka preneha.
3.5 Delnice, ki jih prednostni upravičenci
ne vpišejo in vplačajo v skladu s 3.4 točko
tega sklepa lahko uprava družbe ponudi v
odkup tretjim osebam.
3.6 Vplačilo za povečanje osnovnega
kapitala je uspešno, če je vpisanih in vplačanih najmanj 10% razpisanih delnic v roku
iz 3.7. točke.
3.7 Izdaja delnic:
– ﬁrma izdajatelja delnic: Delﬁ, upravljanje naložb, d.d. Ljubljana, Vošnjakova 8a,
– oznaka delnic: delnice so navadne
vinkulirane imenske delnice istega razreda
druge emisije,
– skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic: 656,350.000 SIT,
– način oziroma oblika izdaje delnic: delnice bodo izdane v materializirani obliki,
– nominalna vrednost delnic: 5.000 SIT,
– skupna emisijska vrednost delnic:
984,525.000 SIT,
– emisijska vrednost ene delnice: 7.500
SIT,
– način izplačila dividende: po sklepu
skupščine,
– čas vpisa delnic: za prednostne upravičence 14 dni po objavi tega sklepa; za
tretje 14 dni od izteka 14-dnevnega roka
namenjenega prednostnim upravičencem.
Vpis in vplačila delnic za vse upravičence
je vsak delovni dan od 8. do 13. ure na sedežu družbe.
– način vpisa delnic: na sedežu družbe,
– način vplačila delnic: delnice se vplačujejo v celoti v gotovini v polnem emisijskem znesku in s plačilom na transakcijski
račun družbe takoj po vpisu,
– vrnitev plačil: v primeru neizdaje delnic
zaradi neuspešnega vplačila se bodo vplačila vrnila v roku 30 dni po preteku roka za
vpis in vplačila,
– razred delnic: vse delnice tvorijo en
razred,
– način objave izdaje delnic: izdajo delnic bo družba objavila v Uradnem listu RS
kot glasilu družbe,
– postopek razdelitve in izročitve delnic:
delnice bodo razdeljene in izročene v skladu s predpisi o izdaji delnic v materializirani
obliki,
– način razpolaganja z delnicami: z delnicami bodo delničarji razpolagali v skladu
s predpisi o izdaji delnic in statutom družbe
v materializirani obliki ob upoštevanju vinkulacije-soglasje nadzornega sveta družbe
k prenosu,
– možnost preoblikovanja delnic: delnice se lahko preoblikujejo na podlagi sklepa
skupščine v skladu z zakonom in statutom
družbe,
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– prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji delnic: delničarji imajo v primeru
povečanja osnovnega kapitala družbe prednostno pravico do vpisa novo izdanih delnic
pri povečanju osnovnega kapitala z vložki,
če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali deloma
izključena.
3.8 Ta sklep ima naravo statutarnega
sklepa o spremembi statuta in se na njegovi podlagi spremenijo in uskladijo določbe
statuta. Skupščina na podlagi 306/1 člena
Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena
statuta družbe pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe v poglavju “Osnovni
kapital, delnice” v delu, ki zadeva uskladitev
njegovega besedila s tem sklepom, in sicer
določila o:
– višini osnovnega kapitala,
– številu delnic,
– ostala določila tega sklepa in statuta v
skladu z zahtevo registrskega sodišča za izvedbo vpisa povečanja osnovnega kapitala
in statuta družbe na podlagi tega sklepa.
4. Sprememba statuta družbe: sprejmejo se spremembe statuta v predlaganem
besedilu.
5. Razširitev dejavnosti:
Predlog sklepa:
5.1. Dejavnost družbe se dopolni z novimi dejavnostmi, in sicer:
70.110 – organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
70.120 – trgovanje z lastnimi nepremičninami,
70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v
najem,
70.310 – dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,
70.320 – upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi,
74.202 – prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
74.203 – arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
74.204 – drugo projektiranje in tehnično
svetovanje.
6. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2005 revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s predlogom sprememb in dopolnitev
statuta, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ljubljana, Vošnjakova 8/a in sicer od dneva sklica naprej vsak
delavnik med 9. in 11. uro.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo
vsi delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine in ki so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniški knjigi
družbe. Pooblaščenci so dolžni prijavi priložiti tudi pooblastilo delničarja za udeležbo
in glasovanje na skupščini. Število glasov
posameznega delničarja določajo glasovi
delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi
v njegovi lasti deset dni pred zasedanjem
skupščine.
Delﬁ d.d.
uprava
mag. Klemen Grebenšek

Št.

Ob-21296/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in statuta sklicujem
9. redno skupščino
Sintal Fiva ﬁzično varovanje, d.d.,
ki bo v Termah Olimje, dne 2. 9. 2005 ob
10.20 v Zeleni dvorani Apart Hotela Rosa.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Milan Germ, za preštevalca
glasov se izvolita Metka Šeškar in Manca
Fistrič ter ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2004, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, in o njegovem stališču
do revizijskega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2004, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za poslovno leto 2004, skupaj s pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe,
ki na dan 31. 12. 2004 znaša 99,717,426,67
SIT, se uporabi kot sledi:
– iz prenesenega dobička iz prejšnjih let,
in sicer iz leta 1996 271.857,84 SIT, iz leta
1997 387.628,94 SIT in delno iz leta 1998
1,515.513,22 SIT, skupaj 2,175.000 SIT razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan zasedanja skupščine, v obliki
dividende, ki znaša 12.500 SIT bruto na delnico in se izplačajo najkasneje v roku enega
meseca po zasedanju skupščine;
– preostali del bilančnega dobička v višini 97,542.426,67 SIT pa ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo odločeno v
naslednjih letih.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 skupščina imenuje revizorsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana
5. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin,
28.520 Splošna mehanična dela,
55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom,
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov,
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi,
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
74.150 Dejavnost holdingov
74.860 Dejavnost klicnih centrov
92.610 Obratovanje športnih objektov,
93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
6. Obravnava in odločanje o spremembah statuta družbe.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni
del tega sklepa.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvolita Lidija Pilko in Andrej Pilko.
Pooblastilo nadzornemu svetu
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je
to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe, da se bodo spremembe statuta lahko izvedle in vpisale v sodni register.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji Sintal Fiva d.d., njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na skupščini z osebnim, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov ter besedilom sprememb statuta je
na voljo v prostorih tajništva družbe Sintal
Fiva d.d., Litostrojska cesta 40, Ljubljana
od objave dalje.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 15.20, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Sintal Fiva d.d.
Ob-21297/05
Na podlagi 283. člena ZGD in statuta,
uprava družbe sklicuje
11. skupščino
družbe Sintal Celje, družbe za varovanje
premoženja, d.d. Celje,
ki bo v Termah Olimje, dne 2. 9. 2005 ob
10.40 v Zeleni dvorani Apart Hotela Rosa z
naslednjim dnevnim redom:
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Viktor Pistotnik, za preštevalca
glasov se izvolita Metka Šeškar in Manca
Fistrič ter ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2004, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, in o njegovem stališču
do revizijskega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2004, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za poslovno leto 2004, skupaj s pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe,
ki znaša na dan 31. 12. 2004 57,253.420,69
SIT ostane nerazporejen. O njegovi uporabi
bo odločeno v naslednjih letih.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2004.
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4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 skupščina imenuje revizorsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana.
5. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
28.520 Splošna mehanična dela,
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
51.860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo,
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi,
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
74.150 Dejavnost holdingov,
74.860 Dejavnost klicnih centrov,
92.610 Obratovanje športnih objektov,
93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
6. Obravnava in odločanje o spremembah statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni
del tega sklepa.
7. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: s funkcije člana nadzornega sveta se odpokliče Jože Kurmanšek in
Gračner Anton.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvoli Jana Zakrajšek.
Pooblastilo nadzornemu svetu
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je
to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe, da se bodo spremembe statuta lahko izvedle in vpisale v sodni register.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji Sintal Celje d.d., njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na skupščini z osebnim, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov ter besedilom sprememb statuta je
na voljo v prostorih tajništva družbe Sintal
Celje d.d., Ipavčeva 22, Celje od objave
dalje.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 15.40, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Sintal Celje d.d.
uprava družbe
Ob-21298/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in statuta sklicujem
11. redno skupščino
družbe Sintal Kočevje d.d.,
ki bo v Termah Olimje, dne 2. 9. 2005 ob
11. uri v Zeleni dvorani Apart Hotela Rosa.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa: za predsednika skupščine
se izvoli Viktor Pistotnik, za preštevalca glasov
se izvolita Metka Šeškar in Manca Fistrič ter
ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2004, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2004, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za poslovno leto 2004, skupaj s pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do letnega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička oziroma izgube za leto 2004 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančna izguba družbe,
ki znaša na dan 31. 12. 2004 1,674.874,46
SIT se prenese v naslednje leto.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2004.
4. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: s funkcije člana nadzornega sveta se odpokliče Zdenko Tušak.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Za člana nadzornega sveta se imenuje
Andrej Pilko.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji Sintal Kočevja d.d., njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na skupščini z osebnim, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.
Gradivo za sejo skupščine je na voljo
v prostorih tajništva družbe Sintal Kočevje
d.d., Podjetniško naselje Kočevje št. 6, Kočevje od objave dalje.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 16. uri, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Sintal Kočevje d.d.
Ob-21299/05
Na podlagi 283. člena ZGD in statuta,
uprava družbe sklicuje
10. skupščino
družbe Sintal Interalarm Maribor, d.d.,
ki bo v Termah Olimje, dne 2. 9. 2005 s
pričetkom ob 11.40 v Zeleni dvorani Apart
Hotela Rosa, z naslednjim dnevnim redom:
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Viktor Pistotnik, za preštevalki glasov se izvolita Manca Fistrič in Meta
Šeškar ter ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.
2. Obravnava in sprejem revidiranega
letnega poročila družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme letno poročilo družbe za poslovno leto
2004.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe,
ki znaša na dan 31. 12. 2004 83,195.763,66

SIT, ostane nerazporejen. O njegovi uporabi
bo odločeno v naslednjih letih.
Skupščina podeljuje upravi razrešnico za
poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: kolikor bo potrebno reviridirati družbo Sintal Interalarm Maribor d.d.
za poslovno leto 2005 skupščina imenuje za
revizorja družbe, revizorsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o., Ljubljana.
5. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin,
28.520 Splošna mehanična dela,
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi,
74.150 Dejavnost holdingov,
74.860 Dejavnost klicnih centrov.
6. Obravnava in odločanje o spremembah statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni
del tega sklepa.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji Sintal Interalarm Maribor, d.d., njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na skupščini z osebnim, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov ter besedilom sprememb statuta je
na voljo v prostorih tajništva družbe Sintal
Interalarm Maribor, d.d., Perhavčeva ulica
14, Maribor, od objave dalje.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 16.40, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Sintal Interalarm Maribor d.d.
Ob-21301/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in statuta sklicujem
11. redno skupščino
Sintal podjetje za varovanje,
intervencije in storitve, d.d.,
ki bo v Termah Olimje, dne 2. 9. 2005 ob
10. uri v Zeleni dvorani Apart Hotela Rosa.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Viktor Pistotnik, za preštevalki glasov se izvoli Metka Šeškar in Manca Fistrič, ter ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.
2. Seznanitev z revidiranim poročilom
družbe za leto 2004 in konsolidiranim letnim poročilom družb v skupini za leto 2004,
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila, in o njegovem
stališču do obeh revizijskih poročil.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2004 in s konsolidiranim letnim poročilom
družb v skupini za poslovno leto 2004, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi
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in potrditvi teh poročil za poslovno leto 2004,
skupaj s pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do revizijskih poročil.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček
družbe, ki znaša na dan 31. 12. 2004
1.288,121.134,06 SIT, ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo odločeno v naslednjih letih.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 skupščina imenuje revizorsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana.
5. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih špotrnih površin,
28.520 Spološna mehanična dela,
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
51.860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo,
55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom,
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov,
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi,
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
74.150 Dejavnost holdingov,
74.860 Dejavnost klicnih centrov,
92.610 Obratovanje športnih objektov,
93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
6. Obravnava in odločanje o spremembah statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni
del tega sklepa.
7. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: s funkcije člana nadzornega sveta se odpokličeta Germ Milan in
Pilko Andrej.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Za člana nadzornega sveta se za štiri
leta izvolita Andrej Pilko in Jana Zakrajšek.
9. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je
to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe, da se bodo spremembe statuta lahko izvedle in vpisale v sodni register.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji Sintal d.d., njihovi pooblaščenci in
zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na skupščini z osebnim, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov ter besedilom sprememb statuta je
na voljo v prostorih tajništva družbe Sintal
d.d., Litostrojska cesta 40, Ljubljana, od objave dalje.
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Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 15. uri, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Sintal d.d.
Ob-21302/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.2. točke Statuta delniške družbe IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d., Tržaška cesta 31, uprava družbe
sklicuje
10. skupščino
družbe IUV – Industrija usnja Vrhnika,
d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2005 ob 12. uri v prostorih poslovne stavbe družbe na Vrhniki,
Tržaška cesta 32.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
delovnih organov skupščine in predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine Žarka Tataloviča, imenuje preštevalce
glasov: Tatjano Kovač, Andreja Seligerja in
Barbaro Bezek Rot. Na seji skupščine je prisoten vabljeni notar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta.
Skupščina potrdi in odobri delo uprave v
letu 2004, ter ji podeljuje razrešnico.
Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeljuje razrešnico.
3. Pokrivanje izgub nastalih do konca poslovnega leta 2004.
Predlog sklepa: izguba, ki izhaja iz bilance stanja na dan 31. 12. 2004 v višini
882,159.297,44 SIT se pokrije delno iz:
– kapitalskih
rezerv
v
znesku
48,110.504,65 SIT, tako da znaša izguba
še 834,048.792,79 SIT.
4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube poslovnega leta in preteklih let.
Predlog sklepa: nepokrita izguba poslovnega leta 2004 v višini 834,048.792,79 SIT
in 357,135.836,99 SIT izgube tekočega leta.
Skupaj znaša na dan 30. 6. 2005 nepokrita
izguba 1.191,184.629,78 SIT.
Nepokrita izguba poslovnega v višini
834,048.792,79 SIT in del izgube tekočega leta do višine 34,036.405,72 SIT se
pokrijeta v breme osnovnega kapitala z
znižanjem osnovnega kapitala v enakem
nominalnem znesku, to je 868,085.198,51
SIT.
Znižanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic v razmerju
1: 1,89184410243895, to je tako, da se
1,89184410243895 obstoječih delnic zamenja za eno novo delnico z enakimi lastnostmi, kot so navedene v statutu družbe in z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT za delnico.
V primeru, če posamičen delničar po združevanju ne bo razpolagal s celim številom
delnic, se bo razlika med izračunanim številom delnic, zaokroženim navzdol, pri KDD
d.d. vknjižila kot delna pravica in bo skupaj
s celimi delnicami tvorila celoten osnovni
kapital družbe.
Osnovni kapital se iz dosedanjega zneska 1.841,445.000 SIT zniža za
868,085.198,51 SIT na 973,359.801,49 SIT.
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Nominalna vrednost ene delnice je 1.000
SIT za eno delnico.
Preostanek nepokrite izgube tekočega
leta v višini 323,099.431,27 SIT se do višine 323,099.431,27 SIT pokrije iz učinkov
sklenjene prisilne poravnave, kolikor bo ta
izglasovana in pravnomočno potrjena.
5. Povečanje osnovnega kapitala družbe
s stvarnimi vložki.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 973,359.801,49 SIT se poveča s
stvarnim vložkom za znesek 3.124,523.000
SIT tako, da po povečanju znaša
4.097,882.801,49 SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 3,124.523
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico.
Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
cesijo terjatve kot stvarnih vložkov naslednjih upnikov:
– Republika Slovenija, Gregorčičeva
20, 1000 Ljubljana, s cesijo svojih denarnih terjatev do družbe IUV, d.d., v skupni višini 2.726,628.753,84 SIT vplača
2,726.628 delnic v skupni nominalni vrednosti 2.726,628.000 SIT;
– IUV – Invalidsko podjetje za proizvodnjo usnjenih izdelkov, d.o.o., Vrhnika, s
cesijo svojih terjatev do družbe IUV, d.d.,
v višini 397,895.196,22 SIT vplača skupno
397.895 delnic v skupni nominalni vrednosti
397,895.000 SIT.
Izključi se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
Upniki morajo na novo izdane delnice
vpisati do naroka za glasovanje o prisilni
poravnavi.
Znesek 950,06 SIT, ki predstavlja razliko med skupno nominalno vrednostjo novo
izdanih delnic in skupno vrednostjo terjatev upnikov, ki so prenesli svoje terjatve na
družbo, se vknjiži kot presežek vplačanega
kapitala.
Navedeni sklep o povečanju osnovnega
kapitala je sprejet pod odložnim pogojem,
da bo predlagana prisilna poravnava, ki se
vodi nad dolžnikom pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod. opr. št. St 107/2005,
pravnomočno potrjena.
Pooblasti se nadzorni svet družbe, da po
realizaciji sprejetih sklepov uskladi besedilo
statuta sprejetimi sklepi.
6. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe IUV d.d. za poslovno leto 2005
imenuje revizorska družba Contura d.o.o.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za poslovno leto 2004,
poročilo nadzornega sveta z mnenjem o
poslovnem poročilu uprave in poročilu revizorja ter sklepom nadzornega sveta o odobritvi letnega poročila uprave za poslovno
leto 2004, mnenje revizorja za poslovno
leto 2004 in načrt ﬁnančne reorganizacije,
ter poročilo uprave o razlogih za izključitev
prednostne pravice, so na vpogled na sedežu družbe na Vrhniki, Tržaška cesta 31,
v tajništvu uprave družbe, vsak delavnik od
10. do 12. ure od dneva objave tega sklica
dalje do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovalna pravica
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko
pooblaščencev. Pravico udeležbe na skupščini imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje
tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so
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vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega
dne prijave na skupščino.
Prevzem glasovalnih lističev
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine v sprejemnem prostoru skupščine potrdijo svojo prisotnost ter z
osebno izkaznico ali drugim ustreznim identiﬁkacijskim dokumentom prevzamejo glasovalne lističe.
Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je prisotnih več kot petnajst odstotkov glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 13. uri na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
IUV – Industrija usnja Vrhnika d.d.
predsednica uprave
mag. Anita Ličen
član uprave za tehnično področje
dr. Anton Gantar
Ob-21303/05
V skladu z 29. členom statuta Agroprogres d.d., Slovenska c. 5, Ljubljana, sklicuje
uprava Agroprogres d.d.
7. skupščino
družbe Agroprogres d.d.,
ki bo v torek, 30. avgusta 2005 ob 9. uri v
notarski pisarni Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsednico skupščine se izvoli Andrejo
Pihler.
Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.
2. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: v skladu s 542. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina sprejme sklep o preoblikovanju delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo, spremeni
se ﬁrma družbe, dejavnost družbe se uskladi z novo klasiﬁkacijo dejavnosti, kot bo
opredeljeno v družbeni pogodbi, razrešitev
članov nadzornega sveta, menjalno razmerje dosedanjih lastnikov delnic za poslovne
deleže – osnovne vložke, izjava družbe, da
tistim, ki nasprotujejo preoblikovanju, prek
zapisnika ponuja, da bo pridobila njihove s
preoblikovanjem določene poslovne deleže
za primerno odškodnino.
(1) Družba se preoblikuje v družbo z
omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi:
– ﬁrma družbe je: Agroprogres zunanje
trgovinsko podjetje, uvoz in izvoz, zastopanje tujih oseb, trgovina na veliko d.o.o.;
– skrajšana ﬁrma je: Agroprogres d.o.o.;
– sedež družbe je: Ljubljana;
– poslovni naslov družbe je: Slovenska
c. 5.
(2) Dejavnost družbe se uskladi z novo
klasiﬁkacijo dejavnosti kot sledi iz Akta o
ustanovitvi.
(3) Uroš Valant, Roška 9, 1000 Ljubljana,
delničar 10 delnic oziroma v nominalnem
znesku 10.000 SIT, kar predstavlja 0,0004%
osnovnega kapitala, v skladu 410. členom
Zakona o gospodarskih družbah, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev poslovnega de-
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leža v višini najmanj 14.000 SIT. Družba bo
v povezavi s 542. členom Zakona o gospodarskih družbah delničarju Urošu Valantu
za predmetne delnice izplačala odškodnino
v višini 1.355 SIT, kar predstavlja knjigovodsko vrednost delnice na dan 31. 12. 2004,
za vsako delnico v roku 30 dni po vpisu sklepa o preoblikovanju družbe v sodni register.
Ker pridobljene lastne delnice ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev lastnega deleža v
skladu s 410. členom Zakona o gospodarskih družbah, družba za vrednost enaki odškodnini, ki jo bo izplačala delničarju Urošu
Valantu v skladu s tem sklepom odsvaja
pridobljene delnice na edinega delničarja
KD Holding. KD Holding mora družbi za
pridobljene delnice plačati kupnino v višini
13.350 SIT v roku 30 dni po vpisu sklepa o
preoblikovanju družbe v sodni register.
(4) Osnovni kapital družbe je 212,080.000
SIT in je razdeljen kot sledi: družba KD Holding d.d. kot edini družbenik je vložila v
družbo osnovni vložek v nominalnem znesku 212,080.000 SIT.
(5) KD Holding d.d. kot edinemu delničarju in imetniku navadnih imenskih delnic
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico oziroma v skupni nominalni vrednosti
212,080.000 SIT se vse njegove delnice
pretvorijo v en enotni poslovni delež tako, da
se število delnic imetnika pomnoži z nominalno vrednostjo ene delnice in tako dobljeni
znesek postane njegov poslovni delež.
(6) Če za preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo po
tem sklepu ne bodo izglasovali vsi delničarji, bo odločitev sprejeta z večino 9/10
delničarjev.
(7) Z dnem preoblikovanja v družbo z
omejeno odgovornostjo preneha veljati statut delniške družbe in vstopi v veljavo Akt
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.
(8) Mandat članom nadzornega sveta preneha z dnem vpisa preoblikovanja v
sodni register.
(9) Dosedanji direktor delniške družbe
Matjaž Škabar nadaljuje z delom kot direktor
družbe z omejeno odgovornostjo do poteka
mandata, to je do 21. 4. 2008.
(10) Agroprogres d.o.o. je pravna naslednica družbe Agroprogres d.d. in vstopa
v vsa njena pravna razmerja.
(11) V skladu s sklepom o preoblikovanju
v družbo z omejeno odgovornostjo se sprejme Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v predlaganem besedilu.
(12) Družba izjavlja, da tistim, ki bodo
nasprotovali preoblikovanju, prek zapisnika
ponuja, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem določene poslovne deleže za primerno odškodnino in 1.355 SIT za vsako
delnico.
3. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta
potrdil letno poročilo, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo.
2.2. Bilančni dobiček družbe za leto 2004
v višini 6,189.923,67 SIT se ne razporedi in
bo o njegovi uporabi odločala skupščina v
naslednjih poslovnih obdobjih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero po-

trjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem
letu 2004.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic na ime, ki so vpisani v delniško knjigo družbe ali njihovi pooblaščenci
oziroma zakoniti zastopniki, ki pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe
svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava
prejme prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati splošne podatke (ime, priimek,
naslov, EMŠO, oziroma ﬁrmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Gradivo za sejo bo na vpogled v tajništvu družbe R.E.Invest d.d., Stegne 21c,
Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine med
10. in 12. uro.
Agroprogres d.d.
Matjaž Škabar
direktor
Ob-21305/05
Uprava družbe SM Savinjska trgovska
družba, d.d. sklicuje
13. skupščino družbe,
ki bo v torek, 30. avgusta 2005 ob 14. uri
na sedežu družbe SM Savinjska trgovska
družba, d.d., Šlandrov trg 35, Žalec, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Aleš Musar, za preštevalki glasov pa Nikolaja Kolmančič in
Cvetka Pernovšek. Ugotovi se, da skupščini
prisostvuje vabljena notarka Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SM Savinjska trgovska družba,
d.d. za leto 2004 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter
njegovim stališčem do letnega poročila, in
podelitev razrešnice.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2004 in s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2004, ter s pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za delo v letu 2004.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 3: drugi odstavek točke 4.1. statuta se spremeni tako, da se v
celoti pravilno glasi: »Uprava ima enega
člana – direktorja, ki zastopa družbo neomejeno«.
Točka 4.4. se spremeni tako, da se v
celoti pravilno glasi: »Nadzorni svet lahko
predčasno odpokliče upravo v primerih, ki
jih določa ZGD«.
Sprejme se prečiščeno besedilo statuta,
ki je sestavni del tega sklepa.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta skupščina družbe imenuje
Iteo-Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne
storitve d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana, za
revizorja družbe za poslovno leto 2004.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki so vpisani kot lastniki delnic družbe pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, najkasneje
10 dni pred dnem izvedbe skupščine.
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Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice bodo imeli samo tisti
delničarji, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine svojo udeležbo pisno najavili upravi na sedežu družbe. Pri tem so
se delničarji ﬁzične osebe dolžni izkazati z
ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki delničarjev pravnih oseb so se
dolžni izkazati z izpisom iz sodnega registra,
vsi pooblaščenci pa s predložitvijo pisnega
pooblastila delničarja.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli glasovalne lističe.
Letno poročilo za poslovno leto 2004 in
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter drugo gradivo za
skupščino je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in
12. uro.
SM Savinjska trgovska družba, d.d.
uprava družbe
Ob-21306/05
Uprava družbe SCT Strojegradnja d.d.,
Kavčičeva 66, Ljubljana sklicuje
8. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v ponedeljek, 29. avgusta 2005, ob
10.30 na sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Branka Remškar, za
preštevalki glasov pa Nada Seršen in Majda
Južnik. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2004 ter s poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila in njegovim stališčem do revizijskega poročila.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2004 in s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2004, ter s pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3.1: bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2004 v višini 21,347.043,31
SIT, ki v celoti izvira iz čistega poslovnega
izida leta 2004, se uporabi za oblikovanje
drugih rezerv iz dobička.
Predlog sklepa št. 3.2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za delo v poslovnem letu 2004.
4. Nagrade nadzornemu svetu in upravi
za uspešno delo v letu 2004.
Predlog sklepa št. 4: nadzornemu svetu
in upravi se v breme poslovnih stroškov
izplača nagrada za uspešno delo v letu
2004 v skupni bruto višini 5,000.000 SIT
kot sledi:
– 2,000.000 SIT se izplača kot nagrada
članom nadzornega sveta, od česar prejme predsednik nadzornega sveta nagrado v
bruto višini 800.000 SIT, člana nadzornega
sveta pa vsak po 600.000 SIT;
– 3,000.000 SIT se izplača kot nagrada
upravi.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta skupščina družbe imenuje za
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revizorja za poslovno leto 2005 revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana,
Pogoji za udeležbo na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki so vpisani kot lastniki delnic družbe pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, najkasneje
10 dni pred dnem izvedbe skupščine.
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice bodo imeli samo tisti delničarji, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine, svojo udeležbo pisno najavili na
sedežu družbe.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo za poslovno leto 2004 in
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter drugo gradivo za
skupščino je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, vsak delavnik med 9. in
12. uro.
SCT Strojegradnja d.d.
uprava družbe
Ob-21307/05
Na podlagi 6.c poglavja Statuta delniške
družbe Koroška trgovina d.d. in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicuje uprava družbe
6. redno skupščino družbe,
ki bo v sredo, dne 31. 8. 2005 ob 13. uri
v poslovnih prostorih družbe v Radljah ob
Dravi, Koroška c. 3 z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo trije preštevalci glasov: Šol Zdenka, Švajger Saša in
Filip Estera.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Zagoršek Kotnik Vlasta.
1.3. Seji bo prisostvovala notarka Sonja
Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2004 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2004,
z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe.
2.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta družbe ter
jima podeljuje razrešnico za poslovno leto
2004.
3. Odpoklic in razrešitev članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Na podlagi njunih odstopnih izjav
skupščina odpokliče in razreši člana nadzornega sveta iz vrst delničarjev: Kremzer
Heleno in Naberšnik Dragota.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
iz vrst delničarjev in seznanitev skupščine s
spremembo člana predstavnika delavcev.
Predlog sklepa:
4.1. Za člana nadzornega sveta iz vrst
delničarjev se imenujeta:
1. Vovko Matej,
2. Vesnicer Darko;
za 4-letno mandatno obdobje od 31. 8.
2005 dalje.
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4.2. Skupščina se seznani s spremembo
člana predstavnika delavcev v nadzornem
svetu, ki ga je delegiral svet delavcev.
5. Obravnava sprememb in dopolnitev
Statuta.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina sprejme naslednje predlagane spremembe in dopolnitve Statuta
družbe:
– pri poglavju drugič: Dejavnost družbe
se doda točka B, ki glasi:« Družba lahko
opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, vpisani
v sodni register, s pomočjo katerih se prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti
in materialov, ki se uporabljajo za opravljanje vpisane dejavnosti. O spremembah in
dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s
predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov
odloča nadzorni svet;
– pri poglavju tretjič: Osnovni kapital se
pri točki B črta zadnji del stavka, ki glasi: »..
v smislu 178. člena ZGD in se med seboj
razlikujejo le glede na omejitve, ki jih njihovim lastnikom določa Zakon o lastninskem
preoblikovanju.«;
– v celoti se črta točka Č ter se spremeni
vrstni red točk: D postane točka Č, E postane točka D in F postane točka E;
– pri poglavju petič: Nadzorni svet se v
celoti črta točka K 1 – soglasje nadzornega
sveta upravi;
– pri poglavju šestič: Skupščina se v prvem odstavku točke C beseda »ki predstavljajo vsaj 5%« nadomesti z besedo »katerih
skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala«;
– v točki Č se beseda »z objavo v Uradnem listu« nadomesti »z objavo v časniku
Finance«;
– v celoti se črta točka D, tako da točka
E postane D, točka F postane E, ki se spremeni ter glasi: »Skupščina sprejema sklepe
z navadno večino oddanih glasov, razen v
primerih, ko je za posamezen sklep z zakonom ali tem statutu zahtevana kvaliﬁcirana
večina oddanih glasov. Skupščina sklepa
zlasti o sprejemu statuta in njegovih spremembah in dopolnitvah; uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu; sprejemu letnega poročila v primerih določenih z zakonom; izvolitvi
in odpoklicu članov nadzornega sveta; ukrepih za povečanje ali zmanjšanje kapitala;
prenehanju družbe, preoblikovanju oziroma
ostalih statusnih spremembah; imenovanju
revizorja; drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta statut in drugi splošni akti družbe.
O sklicu skupščine, sklepčnosti, zapisniku
in drugih določbah o delu skupščine veljajo
določbe Zakona o gospodarskih družbah
in Poslovnika o delu skupščine. Gradivo za
skupščino je na vpogled na sedežu družbe
in se praviloma ne objavlja.«;
– pri poglavju desetič: Veljavnost statuta
se pri točki B črta zadnji stavek »Do uveljavitve nove zakonodaje je nadzorni svet pristojen tudi za imenovanje in razrešitev prvo
in drugo stopenjskih organov, ki odločajo o
pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih«, ter na temelju sprememb in dopolnitev izdelan čistopis Statuta družbe.
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina imenuje za revidiranje
letnega poročila za poslovno leto 2005 pooblaščeno revizijsko družbo M-revizija in
svetovanje d.o.o. iz Vojnika.
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Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu družbe Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2, 2360 Radlje
ob Dravi. Predlagatelj sklepa pod točko 1
je uprava, pod točko 2 in 5 uprava in nadzorni svet ter pod točkami 3, 4 in 6 nadzorni
svet družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v pisarni in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
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 s predlogi sklepov, vključno z revidiranim letnim poročilom
za leto 2004, poročilom nadzornega sveta
ter spremembami in dopolnitvami Statuta
družbe so delničarjem na vpogled v tajništvu v Radljah ob Dravi, Partizanska ulica
2, vsak delovni dan od objave tega vabila
dalje do dneva izvedbe skupščine med 10.
in 13. uro.
Koroška trgovina d.d. Radlje ob Dravi
uprava-direktor
Igor Jerot, dipl. ekon.
Ob-21311/05
Na podlagi 26. točke Statuta delniške
družbe Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor,
Tržaška cesta 39, uprava družbe sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Koloniale Veletrgovina d.d.,
Maribor,
ki bo 30. avgusta 2005 ob 12. uri v prostorih družbe Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor,Tržaška c. 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: Izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta, revizorjevim poročilom in letnim poročilom za leto 2004 .
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
A – podelitev razrešnice upravi,
B – podelitev razrešnice nadzornemu
svetu.
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Predlog sklepa:
A – skupščina ne podeli razrešnice upravi, ki je bila dne 16. 3. 2004 razrešena iz
krivdnih razlogov,
– skupščina podeli razrešnico upravi, ki
je bila dne 11. 10. 2004 sporazumno razrešena,
– skupščina podeli razrešnico upravi, ki
je bila imenovana dne 11. 10. 2004,
B – skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za delo v letu 2004.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih
izkazov družbe za leto 2005 imenuje revizijska družba ITEO ABECEDA d.o.o.,
Ljubljana.
Udeležba in glasovanje na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri
KDD v Ljubljani, deset dni pred zasedanjem
skupščine in ki se pisno prijavijo osebno ali
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je delničarjem na voljo
na sedežu družbe Koloniale Veletrgovina
d.d., v Mariboru, Tržaška cesta 39 vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki posredovani upravi v roku sedem
dni po objavi tega sklica.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 2. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 11.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor
uprava družbe
Ob-21312/05
Na podlagi določila 283. in 285. člena
Zakona o gospodarskih družbah, Statuta
delniške družbe IMP Montaža Koper d.d. in
sklepa nadzornega sveta z dne 15. 7. 2005
sklicujem
redno sejo skupščine
delniške družbe
IMP Montaža Koper d.d.,
ki bo v sredo, dne 31. 8. 2005, s pričetkom ob 11. uri v notarski pisarni notarja
Drava Ferligoja v Kopru, Ferrarska ulica 14
z naslednjim dnevnim redom:
1. Določitev notarja za sestavo notarskega zapisa in imenovanje predsednika seje
skupščine in preštevalca glasov.
Predlagani sklep: za sestavo notarskega
zapisa osme redne seje skupščine se določi
notar Dravo Ferligoj, iz Kopra, Ferrarska
ulica 14, za predsednika skupščine se imenuje Radovan Šuc, za preštevalca glasov se
imenuje Dušan Mejak.

2. Odločanje o oddelitvi družbe IMP
Montaža Koper d.d. z ustanovitvijo nove
delniške družbe IMP Investicije d.d.
a) Sprejem sklepa o soglasju k delitvi.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe IMP Montaža Koper d.d. soglaša z oddelitvijo z ustanovitvijo nove delniške družbe
IMP Investicije d.d. na podlagi delitvenega
načrta z dne 28. 6. 2005, poročila uprave o
delitvi z dne 28. 6. 2005, poročila o reviziji
delitve z dne 12. 7. 2006 in poročila nadzornega sveta o delitvi z dne 15. 7. 2005.
b) Odločanje o spremembi (zmanjšanju)
osnovnega kapitala delniške družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital delniške
družbe IMP Montaža Koper d.d., ki znaša v nominalni vrednosti 58,000.000 SIT
se zaradi delitve in ustanovitve nove delniške družbe IMP Investicije d.d., zmanjša za
33,594.000 SIT in znaša po zmanjšanju v
nominalni vrednosti 24,406.000 SIT.
c) Sprejem sprememb statuta delniške
družbe IMP Montaža Koper d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta delniške družbe IMP Montaža
Koper d.d.
d) Sprejem statuta delniške družbe v
prečiščenem besedilu.
Predlog sklepa: sprejme se statut delniške družbe IMP Montaža Koper d.d. v prečiščenem besedilu.
e) Sprejem statuta nove delniške družbe
IMP Investicije d.d.
Sprejme se statut delniške družbe IMP
Investicije d.d.
f) Imenovanje osebe za nadzor dela
uprave.
Predlog sklepa: imenuje se oseba za
nadzor dela uprave v skladu z določilom
274. člena Zakona o gospodarskih družbah
in 18. člena Statuta delniške družbe IMP
Investicije d.d.
g) Imenovanje uprave – direktorja delniške družbe IMP Investicije d.d.
Predlog sklepa: za direktorja delniške
družbe IMP Investicije d.d. se za mandat 5
let imenuje Cetinski Jože, stanujoč v Strunjanu 118/C, 6320 Portorož.
3. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2005.
Predlagani sklep: nadzorni svet predlaga
skupščini delniške družbe, da za revizorja
računovodskih izkazov za leto 2004 imenuje
revizijsko družbo Plus Revizija d.o.o. Podjetje za revidiranje, računovodstvo in ﬁnance, s
sedežem v Ljubljani, Bežigrad 1.
Čas zasedanja skupščine: redna seja
skupščine delniške družbe je sklicana za
sredo, dne 31. 8. 2005 s pričetkom ob 11. uri
v notarski pisarni notarja Drava Ferligoja v
Kopru, Ferrarska ulica 14.
Pogoji udeležbe na seji skupščine: redna
seje skupščine delniške družbe IMP Montaža Koper d.d.. se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene na računu vrednostnih
papirjev, ki se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, zakoniti
zastopniki oziroma njihovi pooblaščenci s
pisnim pooblastilom ob predložitvi dokazov
o zakonitem zastopanju.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničar,
zastopnik delničarja – pravne osebe ali pooblaščenec enega ali več delničarjev) vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine družbi
pisno prijavi svojo udeležbo. Prijava se šteje
za pravočasno, če prispe na sedež družbe
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najmanj 3 dni pred dnem skupščine, pri čemer se šteje dan zasedanja v ta rok.
Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za ﬁzične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
za pravne osebe pa ime in priimek in naslov
zastopnika ali pooblaščenca. Če se daje pooblastilo za mladoletnega delničarja, mora
pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva je
to skrbnik ob predložitvi privolitve pristojnega Centra za socialno delo.
Gradiva: gradivo za deveto redno sejo
skupščine je na vpogled na sedežu družbe
v Kopru, Ulica 15. maja 21, v času od objave
dalje vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
IMP Montaža Koper d.d.
uprava – direktor družbe
Jože Cetinski
Št. 76/05
Ob-21314/05
Na podlagi 9.2., 9.3., in 9.5. člena Statuta delniške družbe sklicuje uprava Prešernove družbe, samostojne in neodvisne
založbe, d.d., Ljubljana,
9. redno skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 29. avgusta 2005, ob
11. uri, v Prešernovi družbi d.d., Opekarska
4a, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predsednika skupščine,
preštevalki glasov in notarja po predlogu
uprave.
2. Letno poročilo za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2004, z mnenjem
pooblaščenega revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Kritje bilančne izgube za leto 2004.
Predlog sklepa: čisti dobiček poslovnega
leta 2004 v višini 73,047.438,89 SIT se nameni za kritje bilančne izgube iz preteklih
let. Bilančna izguba v višini 44.130.847,73
SIT ostane nepokrita.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2004.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu z 240. členom
ZGD 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 2.000 SIT za delnico.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: Za revizorja družbe v
letu 2005 se imenuje Renoma družba za
revizijo in svetovanje d.o.o.
7. Vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev lahko delničarji pregledajo ali dobijo na sedežu družbe v tajništvu uprave s tem, da se
ustrezno izkažejo.
Delničarji lahko skladno z zakonom predlagajo dopolnitev dnevnega reda s predlogi,
vendar morajo to storiti najkasneje v desetih
dneh po sklicu skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in oddani v sedmih dneh po
objavi tega sklica na upravo družbe.

Št.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Vsak udeleženec mora svojo udeležbo
na skupščini najaviti upravi najkasneje tri
dni pred zasedanjem. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
glasov, razen če zakon oziroma statut v konkretnem primeru ne določata drugače.
Prešernova družba d.d.
uprava
Ob-21315/05
Na podlagi 38. člena Statuta delniške
družbe Elma TT d.d., Ljubljana, uprava s
soglasjem nadzornega sveta, sklicuje
8. skupščino delniške družbe
Elma TT d.d., Ljubljana,
ki bo v torek 30. 8. 2005 ob 15.30 v sejni
sobi družbe cesta 24. junija 23, Črnuče.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z
dnevnim redom.
Predlog sklepa: – ugotovi se sklepčnost
skupščine, skupščina se seznani z dnevnim
redom.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli
Franc Bradeško,
– za preštevalca glasov se izvolita: Vlasta Zupančič in Teja Bregar,
– Skupščini družbe prisostvuje notarka:
Nada Kumar.
3. Razprava o morebitnih spornih zadevah glede zapisnika predhodne seje.
4. Obravnava in potrditev, letnega poslovnega poročila, poročila nadzornega
sveta Elma TT d.d, poročila o konsolidaciji
skupine Elma TT in revizorjevega mnenja k
poročilu in konsolidaciji, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme poslovno
poročilo Elma TT d.d., poročilo nadzornega sveta, revizorjevo poročilo, poročilo o
konsolidaciji skupine Elma TT in revizorjevo
poročilo h konsolidaciji skupine Elma TT za
poslovno leto 2004 v predloženem besedilu.
Upravi in nadzornemu svetu se za poslovno
leto 2004 podeli razrešnica.
5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Predlog sklepa: na podlagi sprejetega
letnega poročila ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2004 v znesku 78,072.234,85
SIT ostane nerazporejen. Bilančni dobiček
iz leta 2000 se v višini 3,200.000 nameni za
nagrado upravi.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje poslovnega rezultata družbe za leto 2005 se imenuje revizijska hiša KPMG, ki jo je predlagal nadzorni
svet družbe.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta kot zastopnike kapitala in seznanitev s
članom nadzornega sveta zastopnikom zaposlenih.
Predlog sklepa: za člana nadzornrga
sveta kot zastopnika kapitala se imenujeta:
Igor Slavinec in Peter Šifrer.
Skupščina se seznanja z zastopnikom
zaposlenih v nadzornem svetu, ki bo v tem
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mandatu: Ozmec Tomaž, Groharjevo naselje 11, 4220 Škofja Loka.
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 21. 8. 2005 do 14. ure pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe v
Ljubljani, Cesta 24. junija 23 in so na dan
22. 8. 2005 vpisani v centralni register pri
KDD. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi
predajo v hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, vsak delovni dan v tednu med 10. in
12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v tajništvu 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.
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 15.30 v istem prostoru, z
enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju
bo veljavno odločeno ne glede na višino zastopanega kapitala.
Elma TT d.d., Ljubljana
uprava
Ob-21316/05
Na podlagi določil ZGD in V/3 člena 33
Statuta delniške družbe Sora industrija pohištva Medvode d.d., Gorenjska c. 12 Medvode, uprava družbe sklicuje
7. redno skupščino
delniške družbe Sora Medvode d.d.
Gorenjska c. 12, 1215 Medvode,
ki bo v sredo 31. 8. 2005 ob 14. uri na sedežu družbe Sora Medvode d.d., Gorenjska
c. 12, 1215 Medvode.
Dnevni red in predlog sklepov:
1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1a) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1b) Izvolijo se predlagani organi skupščine: za predsednika skupščine se imenuje
Vinko Krizmanič, za preštevalki glasov pa
Jožica Prebil in Marjetka Vidmar.
Ugotovi se prisotnost vabljene notarke.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sora Medvode d.d. za leto 2004
in poročilom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe za leto
2004 in poročilom nadzornega sveta o delu
in preveritvi ter potrditvi letnega poročila
družbe Sora Medvode d.d. za leto 2004.
3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delo
uprave družbe in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in jima podeli razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2005.
Predlog sklepa: Za revizijo računovodskih izkazov družbe Sora Medvode d.d. za
poslovno leto 2005 se imenuje revizijska
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družba UHY d.o.o., Barjanska 3, Ljubljana.
Sklepe pod točko 1, 2 in 3 predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod
točko 4 pa predlaga nadzorni svet sam.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,vključno z letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta je na vpogled delničarjem
družbe na sedežu družbe – v tajništvu uprave vsak dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in imajo
glasovalno pravico vsi delničarji, ki so na
dan 31. 8. 2005 vpisani v delniško knjigo in
so svojo udeležbo pisno prijavili najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine Upravi družbe. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu uprave, in sicer
najmanj trideset minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci delničarjev naj hkrati s
prijavo udeležbe priložijo pooblastila, zakoniti zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
31. 8. 2005 ob 15. uri v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala
Sora industrija pohištva Medvode d.d.
uprava družbe
Ob-21317/05
Na podlagi 283. člena ZGD in točke 8.4.
Statuta družbe Termoplasti-Plama d.d. uprava sklicuje
9. sejo skupščine
delniške družbe Termoplasti-Plama,
Podgrad,
ki bo v sredo, 31. 8. 2005 ob 11. uri na
sedežu družbe v Hrušici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog uprave se izvoli delovna telesa skupščine v sestavi: predsednik skupščine Požar Alojz, preštevalca glasov Primc
Andreja in Vidmar Viljem. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje Aleksander
Ternovec.
2. Predstavitev letnega poročila z revizorjevim mnenjem za poslovno leto 2004,
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila po 274.a.
členu ZGD, bilančnega dobička ter razprava
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednje sklepe:
2.1. Skupščina se seznani s predstavitvijo revidiranega letnega poročila družbe
Termoplasti-Plama d.d. in skupine 2004 in s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2.2.
Bilančni
dobiček
v
višini
222,970.468,14 SIT, ki je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2004 v višini
83.343.860,04 SIT in prenesenega dobička preteklih let v višini 139,626.608,10 SIT,
ostane nerazdeljen.
2.3. V skladu z 282.a členom ZGD skupščina potrjuje in odobri delo uprave in članov
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nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in
jim podeljuje razrešnico.
3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članov nadzornega sveta,
izvolitev novih članov nadzornega sveta ter
seznanitev skupščine z izvoljenim predstavnikom delavcev v nadzornem svetu družbe.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednja sklepa:
3.1. Skupščina ugotovi, da zaradi poteka mandata z dnem 12. 12. 2005 preneha
mandat naslednjima članoma nadzornega
sveta, ki zastopata interese delničarjev: Urbič Marjani in Križman Orjani ter članu nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev:
Gombač Štefanu.
3.2. Skupščina izvoli za mandatno obdobje 4 let s pričetkom mandata 12. 12. 2005
naslednja člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev: Urbič Marjano
in Križman Orjano ter se seznani, da je svet
delavcev za člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev izvolil Gombač Štefana.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep:
Za revidiranje poslovnega poročila in računovodskih izkazov za leto 2005 se imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o.,
Neubergerjeva ul. 30, 1000 Ljubljana.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji
pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem in da so
vpisani v Centralnem registru pri KDD po
stanju na zadnji prijavni dan.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovnice.
Gradivo na skupščini s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 12. do 14. ure v službi za splošne
zadeve.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Termoplasti-Plama d.d.
uprava
Ob-21318/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in statuta sklicujem
11. redno skupščino
družbe Varnost Mengeš, d.d.
ki bo v Termah Olimje, dne 2. 9. 2005 ob
11.20, v Zeleni dvorani Apart hotela Rosa.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Viktor Pistotnik, za preštevalca glasov se izvolita Metka Šeškar in Manca Fistrič ter ugotovi
prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2004, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, in o njegovem stališču
do revizijskega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2004, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za poslovno leto 2004, skupaj s pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička oziroma izgube za leto 2004 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu:
Predlog sklepa:
Bilančna izguba družbe, ki znaša na dan
31. 12. 2004, 6,951.150,63 SIT, se prenese
v naslednje leto.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2004.
4. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa.
Delniška družba Varnost Mengeš, družba za varovanje premoženja d.d., se z dnem
preoblikovanja v sodni register preoblikuje
v družbo z omejeno odgovornostjo s ﬁrmo: Varnost Mengeš družba za varovanje
premoženja d.o.o., skrajšano ﬁrmo: Varnost
Mengeš d.o.o., s sedežem v Mengšu in poslovnim naslovom Slovenska cesta 24 a,
ter značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe družbe Varnost Mengeš, družba za
varovanje premoženja d.o.o., ki je priloga
notarskega zapisnika in sestavni del tega
sklepa. Osnovni kapital delniške družbe
se v celoti transformira v osnovni kapital
družbe z omejeno odgovornostjo in znaša
24,880.000 SIT. Dejavnost družbe ostane
nespremenjena.
Delnice dosedanjih delničarjev se spremenijo v poslovne deleže družbenikov, ki
jih ti pridobijo z vpisom preoblikovanja v
sodni register. Vsakemu od družbenikov pripada en poslovni delež, katerega nominalni
znesek je enak skupni nominalni vrednosti
delnic, izdajatelja Varnost Mengeš, družba
za varovanje premoženja d.d., katerega
imetnik je.
Direktor družbe Varnost Mengeš, družba za varovanje premoženja d.d. prilaga
izjavo po četrtem odstavku 542. čl. Zakona
o gospodarskih družbah v naslednjem besedilu: »Družba Varnost Mengeš, družba
za varovanje premoženja d.d. delničarjem,
ki preoblikovanju nasprotujejo, ponuja, da
njihove s preoblikovanjem nastale poslovne
deleže, odkupi za primerno odškodnino, za
vsakih 1.000 SIT nominalnega zneska poslovnega deleža.
Sprejme se družbena pogodba družbe
Varnost Mengeš, družba za varovanje premoženja d..o.o. v predlaganem besedilu, ki
nadomesti doslej veljavni statut družbe.
Mandat članom nadzornega sveta preneha z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register.
Za direktorja družbe Varnost Mengeš,
družba za varovanje premoženja d.o.o., se
z začetkom mandata vpisa preoblikovanja,
imenuje Matjaž Černe, ki posamično zastopa in predstavlja družbo.
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Družba Varnost Mengeš, družba za varovanje premoženja d.o.o., je pravni naslednik
družbe Varnost Mengeš, družba za varovanje premoženja d.d. in prevzame vse obveznosti dosedanje delniške družbe.
Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe, da se bo preoblikovanje lahko izvedlo in vpisalo v sodni
register.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji Varnost Mengeš d.d, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na Skupščini z osebnim, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov ter besedilom družbene pogodbe,
je na voljo v prostorih tajništva družbe Varnost Mengeš d.d., Slovenska cesta 24 a,
Mengeš, od objave dalje.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 16.20, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Varnost Mengeš d.d.
Ob-21319/05
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe
A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in
skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje
9. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana,
Vodovodna cesta 93,
ki bo 31. 8. 2005 ob 9. uri na sedežu
družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Za organe skupščine se izvolijo:
– predsednik, odvetnik Dušan Kecman,
– preštevalka glasov, Petra Kapl.
1.2. Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Darko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
4.091,238.661,73 SIT v skladu z določbami
228., 274.a in 282. člena ZGD uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let v
znesku 2.792,585.929,11 SIT (leto 1998
v znesku 253,259.933,71 SIT, leto 2000 v
znesku 243,358.916,54 SIT leto 2001 v znesku 550,670.382,73 SIT, leto 2002 v znesku
598,177.723,23 SIT in leto 2003 v znesku
1.147,118.972,90 SIT) ostane nerazporejen;
– čisti dobiček poslovnega leta 2004 v
višini 961,055.700,62 SIT ostane nerazporejen;
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– del bilančnega dobička v višini
325,890.000 SIT oziroma 15.000 SIT bruto
na delnico se nameni za izplačilo dividend;
– del bilančnega dobička v višini
11,707.032 SIT bruto za izplačilo nagrad
članom nadzornega sveta.
2.2. Dividende in nagrade članom nadzornega sveta in se izplačajo iz prenesenega čistega dobička za leto 1997 v znesku 18,661.953,02 SIT in iz prenesenega
čistega dobička za leto 1998 v znesku
318,935.078,98 SIT.
2.3. Knjiženje se opravi na dan 1. 1.
2005. Dividende se izplačajo v roku 30 dni
po skupščini delničarjem, ki so bili v delniško
knjigo vpisani na dan 28. 8. 2005.
2.4. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
3. Dopolnitev dejavnosti s spremembo
statuta.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se dopolni z naslednjo
dejavnostjo:
75.110 Splošna dejavnost javne uprave.
Ta sklep ima naravo statutarnega sklepa
o spremembi statuta in se na njegovi podlagi spremenijo in uskladijo določbe statuta.
Skupščina na podlagi člena 306/1 ZGD pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut
družbe v točki 3.2 v delu, ki zadeva uskladitev njegovega besedila s tem sklepom, in
sicer določila o:
– vnos nove dejavnosti.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2005 se na
predlog nadzornega sveta imenuje družbo
IN Revizija d.o.o., Linhartova 11 a, Ljubljana.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih uprave v Ljubljani, Vodovodna cesta 93,
vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica od 8. do
12. ure.
A1, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Franc Jakša

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
A) Celotni bilančni dobiček znaša
287.630.080 SIT.
Bilančni dobiček v znesku 287.630.080
SIT ostane nerazporejen.
B) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2004. Upravi in članom nadzornega sveta
se v smislu drugega odstavka 282. člena
ZGD podeli razrešnica.
4. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Zaradi poteka mandata se z dnem 31. 8.
2005 razreši dosedanji nadzorni svet v sestavi:
Imenuje se nov tričlanski nadzorni svet
z mandatom od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2009 v
sestavi: Boris Žnidar, Bojan Knafelj in predstavnik zaposlenih.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2005
se imenuje revizijska družba GSS d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure od objave sklica do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti skladno z zakonom in podano
v pisni obliki.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
Na ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki
delnic na 25. 8. 2005.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti skupščine
družbe, vljudno prosimo, da svojo udeležbo
predhodno pisno javijo v tajništvo družbe, in
sicer najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine. Nenajavljeni delničarji ne bodo imeli
pravice udeležbe na skupščini.
Elmont Bled d.d.,
uprava
direktor Janez Žnidar

Ob-21320/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. točke Statuta delniške družbe Elmont Bled d.d., Bled, sklicujem

Ob-21321/05
Na podlagi 6.3. člena statuta družbe Tiskarna Ljubljana,d.d. sklicuje uprava družbe

9. redno skupščino
družbe Elmont Bled, d.d.
ki bo v torek, 30. avgusta 2005 ob 10. uri
v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika in dveh preštevalcev glasov ter določitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Kersnik Ladislav.
Za preštevalca glasov se imenujeta Golja Neda in Cvek Boris.

7. redno sejo skupščine
družbe Tiskarna Ljubljana,d.d.
ki bo v četrtek, dne 1. 9. 2005 ob 11. uri
v prostorih družbe Tiskarne Ljubljana, d.d.
v Ivančni Gorici, Stantetova ulica 9 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvoli se za:
– predsedujočega skupščine: Barbara
Kurner Čad,
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– preštevalko glasov: Heleno Mirtič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marjan
Kotar iz Grosuplja.
2. a) Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
za leto 2004 in poročila revizorja za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: skupščina družbe se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta z dne
21. 6. 2005, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe za leto 2004 in poročilo revizorja za poslovno leto 2004.
b) Podelitev razrešnice upravi za leto
2004.
Predlog sklepa je: v skladu s 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah, skupščina potrjuje in odobri delo uprave v letu
2004.
c) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2004:
V skladu s 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah, skupščina potrjuje in
odobri delo nadzornega sveta za delo v letu
2004.
Predlog sklepa je: v skladu s 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah, skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega
sveta v letu 2004.
3. Imenovanje ﬁnančnega revizorja za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: na
predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina družbe revizijsko družbo AUDIT & CO,
družba za revizijo in svetovanje,d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota za ﬁnančnega revizorja za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za nova člana nadzornega sveta se izvolita:
1. Sašo Tanko, EMŠO: 2408962500451,
stanujoč Trnovska 4, 1000 Ljubljana.
2. Ksenija
Gašperšič,
EMŠO:
0102966505416, stanujoča Andričeva 5,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo v tajništvu družbe v
Ivančni Gorici, Stantetova ulica 9 vsak delovni dan od 9. do 12., ure 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 sedmih dneh po objavi tega sklica, v tajništvu
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic, ki so utemeljeno vpisani v delniško knjigo
– centralni register KDD na dan 31. 7. 2005,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na
skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu družbe v Ivančni Gorici, Stantetova
ulica 9, pisno prijavijo svojo udeležbo.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc
in prevzema glasovalnih lističev. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom ali pisnim pooblastilom.
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% glasov.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Če skupščina ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo
takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava – direktor Tiskarne
Ljubljana, d.d.
Danilo Škoﬂek, inž. dipl. ek. spec.
Št. 8/2005
Ob-21322/05
Na podlagi 8.3. točke statuta družbe
D. P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d. s
sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška
cesta 14, uprava družbe vabi delničarje na
8. sejo skupščine družbe
D. P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.,
ki bo v sredo, 31. 8. 2005 ob 15. uri na
sedežu družbe na naslovu Koroška cesta
14, Ravne na Koroškem, v sejni sobi v pritličju stavbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednika skupščine imenuje odvetnik Miran Kos, za preštevalca glasov pa
Staša Ternik in Dušan Golnar. Skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj iz
Slovenj Gradca.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2004, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2004, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep,
da se bilančni dobiček za leto 2004 v znesku
37,428.601,58 SIT ne razporedi in se prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček.
4. Predlog podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu D. P. R. družbe pooblaščenke Ravne, d.d. za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za njihovo delo v poslovnem letu 2004.
5. Odstopna izjava člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je Janku
Dežmanu na podlagi odstopne izjave prenehal mandat v nadzornem svetu. Za novega
člana nadzornega sveta se v skladu s točko
7.3 statuta družbe ne imenuje nihče.
6. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe D. P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d. za poslovno leto 2005 imenuje revizijsko hišo KPMG poslovno svetovanje,
d.o.o., Železna cesta 8/a, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo 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 ali njihovi pooblaščenci, ki bodo
vsaj do petka, 26. 8. 2005, pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniški knjigi po stanju na zadnji
dan prijave.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od 18. 8. 2005 do 29. 8. 2005 od 10. do
12. ure v prostorih družbe ZIP Center, d.o.o.
v pisarni K20 pri Marku Plazovniku. Dodatne
informacije na tel. št. 02/870-66-59.
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge
sklepov k posameznim točkam dnevnega
reda, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh od objave sklica
skupščine.
Skupščina bo sklepčna takoj.
D. P. R.
družba pooblaščenka Ravne, d.d.
uprava družbe
Ob-21323/05
Na podlagi 25. člena statuta družbe Vino
Brežice d.d., uprava sklicuje
10. sejo skupščine
Vino Brežice d.d.,
ki bo v sredo, 31. 8. 2005, ob 13. uri
v promocijski dvorani Vina Brežice, Cesta
bratov Cerjakov 33, Brežice.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Dokler.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in seznanitev z dnevnim redom.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se imenuje:
mag. Marijan Groff.
Za preštevalki glasov se imenujeta: Andreja Žokalj, Mateja Žarn.
3. Letno poročilo družbe za leto 2004.
Nadzorni svet seznanja skupščino z letnim poročilom za leto 2004.
Sklep: skupščina sprejme na znanje letno poročilo za leto 2004.
4. Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta in upravi.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico članom nadzornega sveta
in upravi družbe za leto 2004.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto
2004 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.,
Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na dan 26. 8. 2005.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini,
če najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine osebno ali s priporočeno pošiljko prijavijo
svojo udeležbo na sedežu uprave družbe.
Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identiﬁkacijskim dokumentom ter prevzamejo gradiva in glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled od objave sklica dalje vsak delovni dan med 10. in 12. uro v tajništvu na
sedežu družbe na Cesti bratov Cerjakov
33, Brežice.
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Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vino Brežice d.d.
uprava
Matjaž Pegam, univ. dipl. inž.
Ob-21324/05
Na podlagi 283. člena ZGD in statuta
družbe, uprava družbe Kompas RAC d.d.
Ljubljana – v likvidaciji objavlja sklic
7. skupščine
družbe Kompas RAC d.d. Ljubljana – v
likvidaciji,
ki bo dne 31. 8. 2005 ob 18. uri na sedežu družbe Zaloška cesta 171, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se prisotnost na skupščini.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
Sprejme se sklep: za predsednico skupščine se izvoli Mateja Stanič Rudolf, za preštevalca glasov se imenuje Andrej Vozlič.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2004
z revizorjevim poročilom, ugotovitev bilančne izgube in podelitev razrešnice članoma
uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
Predstavitev letnega poročila družbe za
poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja.
Sprejme se sklep 2.1.: Delničarji sprejmejo letno poročilo za poslovno leto 2004 z
mnenjem revizorja.
Sprejme se sklep 2.2.: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004 v skladu z
282.a členom ZGD.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Sprejme se sklep: za revizorsko družbo
za revidiranje poslovanja za poslovno leto
2005 se imenuje Revidicom d.o.o.
4. Nagrada likvidacijskemu upravitelju.
Sprejme se sklep: mesečna storitev
(nagrada) likvidacijskega upravitelja znaša
2.000,00 EUR + DDV.
Gradivo za skupščino skupaj z letnim
poročilom uprave za poslovno leto 2004 z
mnenjem revizorja je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak dan
od 9. do 10. naslovu Zaloška cesta 171,
1000 Ljubljana, od objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi tri dni pred zasedanjem na
sedež družbe.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da se delničarji prijavijo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine v pisni obliki upravi družbe na naslov: Kompas RAC
d.d., Zaloška c. 171, 1000 Ljubljana, in da
so kot imetniki delnic vpisani pri Centralno
kliriniški depotni družbi d.d. v Ljubljani 3 dni
pred skupščino.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti
zastopniki se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim dokumentom ali pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra. Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30 minut pred pričetkom zasedanja za prevzem gradiva za glasovanje.

Št.

Vabljene delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda sporočijo v sedmih
dneh od objave sklica skupščine likvidacijskemu upravitelju.
Likvidacijski upravitelj
mag. Iztok Kocjančič
Ob-21325/05
Na osnovi 13. člena Statuta delniške
družbe Farma Stična, d.d., Stična 1, 1295
Ivančna Gorica, uprava Farme Stična, d.d.
sklicuje
8. skupščino
delniške družbe Farme Stična, d.d.
ki bo v sredo, 31. 8. 2005 ob 9. uri, upravnih prostorih Farme Stična, d.d., Stična.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli:
Odlazek Martin,
– za preštevalca glasov se izvoli: Štrempfelj Marina,
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Kotar Marjan.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2004 in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2004.
3. Obravnava in sprejem predloga o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v znesku
131,669.000 SIT ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
ZGD skupščina potrjuje in odobri delo upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004
in jima podeljuje razrešnico.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme vse
predlagane spremembe statuta.
6. Lastne delnice družbe.
Predlog sklepa: družba oblikuje rezerve
za lastne delnice v skladu z drugim odstavkom 240. člena ZGD.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
lahko kupi 16.544 lastnih delnic družbe pod
naslednjimi pogoji:
– najnižja cena delnice je nominalna
vrednost delnice, najvišja cena delnice je
knjigovodska vrednost delnice;
– oblikuje se rezerve za lastne delnice v
ustrezni višini v skladu s predpisi;
– pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
velja 12 mesecev od dneva sprejema sklepa.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
po izvršenem nakupu, 16.544 kupljenih lastnih delnic umakne v skladu s tretjim odstavkom 356. člena ZGD, določi znesek osnovnega kapitala in skupno število delnic po
zmanjšanju osnovnega kapitala ter uskladi
statut v skladu z izvedbo tega sklepa brez
nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
9. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Zaradi odstopne izjave se z 31. 8. 2005
predčasno razreši članica nadzornega sveta
predstavnica delničarjev Sekirnik Polonca.
Za novega člana nadzornega sveta družbe, z mandatom do zaključka mandata se-

71-72 / 29. 7. 2005 /

Stran

5855

danjega nadzornega sveta družbe se imenuje Čad Jože kot predstavnik delničarjev.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini, se delničar izkaže s potrdilom o imetništvu delnic, oziroma
s pisnim pooblastilom drugega delničarja in
njegovim potrdilom o imetništvu delnic. Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec, mora najaviti svojo udeležbo na skupščini delničarjev
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, v pisni obliki. Prosimo delničarje, da se
pred začetkom zasedanja skupščine prijavijo
v tajništvu podjetja Farma Stična, d.d., Stična
l, 1295 Ivančna Gorica, vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini delničarjev in druga gradiva.
Predlogi sklepov skupščine v popolnem
besedilu za vsako točko dnevnega reda
in ostalo gradivo ter druge informacije, so
delničarjem na vpogled na sedežu podjetja
na naslovu Stična 1, 1295 Ivančna Gorica,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
V sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, lahko delničarji pisno sporočijo
upravi svoje nasprotne predloge, ki morajo
biti razumno utemeljeni.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
ob 14. uri istega dne. Po ponovnem sklicu,
bo skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Farma Stična,d.d.
uprava družbe
Ob-21326/05
Na podlagi 16. člena Statuta delniške
družbe STP Leasing d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
3. sejo skupščine
delniške družbe STP Leasing d.d.,
Vilharjeva 29, Ljubljana,
ki bo v torek, 30. avgusta 2005 ob 9. uri v
poslovnih prostorih družbe Engrotuš d.o.o.,
Resljeva 16, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave bo skupščina izvolila predsedujočega skupščine in dva člana veriﬁkacijske komisije.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2004, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s
stališčem do revizijskega poročila, načina in
obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2004 ter razprava in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe STP Leasing d.d. za
poslovno leto 2004 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2004.
V skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta in
jima podeljuje razrešnico.
3. Razrešitev člana nadzornega sveta
in imenovanje novega člana nadzornega
sveta.

Stran

5856 /

Št.

71-72 / 29. 7. 2005

Predlog sklepa:
Pred iztekom mandata se kot član nadzornega sveta razreši Matjaž Pavčič.
S 1. 9. 2005 se za člana nadzornega
sveta z mandatno dobo 4 let imenuje mag.
Andrej Bošnjak.
4. Imenovanje revizorske družbe za poslovno leto 2005
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2005 imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska
111, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na naslovu zasedanja skupščine.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2004,
revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na naslovu
zasedanja skupščine, Resljeva 16, Celje.
STP Leasing d.d.
uprava
Ob-21327/05
Na podlagi 24. člena statuta delniške
družbe TRAIG d.d. Ivančna Gorica, Cesta
2. grupe odredov 15, predsednik uprave
družbe sklicuje
11. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2005 ob 15. uri
na sedežu družbe v Ivančni Gorici, Cesta 2.
grupe odredov 15.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika in dva preštevalca glasov, skupščini
prisustvuje notar Marjan Kotar.
2. Seznanitev delničarjev družbe s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe TRAIG za leto
2004 z revizorjevim poročilom in poslovnim
poročilom predsednika uprave.
Predlog sklepa:
2.1. Delničarji so seznanjeni s poročilom
nadzornega sveta, revizorja, predsednika
uprave in rezultati poslovanja družbe v letu
2004.
2.2. Čisti dobiček v višini 7,3 mio SIT se
nameni v bilanci stanja za rezerve tako kot
je deﬁnirano v gradivu, ki je pripravljeno za
skupščino.
2.3. Skupščina podeljuje predsedniku
uprave družbe in članom nadzornega sveta
razrešnico za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje revizorja na predlog nadzornega sveta za leto 2005.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila za leto 2005 se na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska hiša Dinamic
d.o.o. Novo mesto.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta,
ter imenovanje novih članov v nadzornega
sveta družbe TRAIG.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog sklepa predsednika uprave o razrešitvi dosedanjih članov nadzornega sveta,
ter imenovanje novih članov v nadzornega sveta, kot je v predloženem gradivu za
skupščino.
5. Odsvojitev navadnih delnic iz sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog predsednika
uprave družbe se iz sklada lastnih delnic
družbe odsvoji 272 navadnih delnic za odpravnine delavcem, ki bodo odšli v pokoj.
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6. Vprašanja in pobude delničarjev.
II. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničijo glasovalno pravico delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo najmanj tri dni pred skupščino. Pred zasedanjem skupščine se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Nasprotni predlogi delničarjev so
pisni, obrazloženi s predlogi sklepov vloženi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
na sedežu uprave družbe. Če skupščina ob
napovedanem dnevu in uri ne bo sklepčna
(prvi sklic) bo pričela z delom uro kasneje,
na istem mestu in enakim dnevnim redom,
ne glede na zastopanost kapitala (drugi
sklic). Gradivo za skupščino je na vpogled
delničarjem pri predsedniku uprave družbe
vsak delovnik od 7. do 10. ure.
TRAIG d.d., Ivančna Gorica
predsednik uprave
Štefan Lazar, univ. dipl. ekon.
Št. 5/2005
Ob-21328/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3 člena Statuta družbe KIG, d.d., Ig, Ig 233a, uprava družbe
sklicuje
12. redno sejo skupščine
družbe KIG, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 30. 8. 2005, ob
11. uri na sedežu družbe, na Igu, Ig 233a.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Satler.
Seji skupščine bo prisostovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za
poslovno leto 2004 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za poslovno leto 2004 ter s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2004.
3. Seznanitev skupščine s predlogom
uprave ter mnenjem nadzornega sveta o
razporeditvi bilančnega dobička za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa št. 3: bilančni dobiček
leta 2004 v znesku 629,674.912,48 SIT se
razporedi v preneseni dobiček, o katerega
uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
4. Podelitev razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa št. 4: skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2004.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa št. 5: za revidiranje poslovanja družbe za leto 2005 se imenuje
revizijska hiša BDO EOS Revizija d.o.o.,
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti delničarji, ki svojo udeležbo najavijo pisno s

priporočenim pismom, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.
Pri tem so se delničarji, ﬁzične osebe,
dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev, 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 sedežu družbe na Igu vsak
delavnik od 29. 7. 2005 do vključno 30. 8.
2005 med 9. in 11. uro v tajništvu družbe.
Uprava družbe
KIG, d.d.
Ob-21329/05
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Avtoservis Gorica, servisne storitve,
trgovina, tehnični pregledi d.d., Nova Gorica, Vojkova 49, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Avtoservis Gorica d.d., Nova
Gorica,
ki bo 31. avgusta 2005 ob 11. uri v prostorih na sedežu družbe v Novi Gorici, Vojkova 49.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta bilančni dobiček iz leta 2004
v višini 103,487.630,65 SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločala
skupščina v naslednjih poslovnih obdobjih
(preneseni dobiček).
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2004.
5. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepov:
a) Družba Avtoservis Gorica, servisne
storitve, trgovina, tehnični pregledi d.d.,
Nova Gorica, Vojkova 49, se z dnem vpisa v sodni register preoblikuje iz delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
z značilnostmi, razvidnimi iz akta o ustanovitvi, ki je priloga notarskega zapisnika in
sestavni del tega sklepa. Družba z omejeno
odgovornostjo bo poslovala s ﬁrmo: Avtoservis Gorica, storitve, trgovina d.d. Skrajšana ﬁrma bo: Avtoservis Gorica d.d. Sedež
družbe bo v: Novi Gorici, poslovni naslov pa
Vojkova 49.
b) Osnovni kapital delniške družbe, ki
znaša 128,196.000 SIT, se v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno
odgovornostjo in znaša 128,196.000 SIT.
c) Dejavnost družbe z omejeno odgovornostjo je enaka kot je bila dejavnost dosedanje delniške družbe.
d) Delnice z nominalno vrednostjo 1.000
SIT se spremenijo v poslovne deleže po
enaki nominalni vrednosti tako, da nominalna vrednost vsakega delničarja predstavlja
njegov osnovni delež, ki je razviden iz knjige
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delničarjev na dan skupščine. Delničarjem,
ki si do dneva skupščine niso zagotovili dovolj delnic (najmanj 14) za pridobitev vsaj
enega osnovnega vložka, ki mora imeti z
zakonom predvideno minimalno vrednost
14.000 SIT, se izplača primerna denarna odpravnina v višini 1.000 SIT za eno delnico,
tako pridobljeni delež pa se pripiše v korist
večinskega družbenika ERA d.d.
e) Direktor družbe Avtoservis Gorica d.d.
prilaga izjavo po četrtem odstavku 542. člena Zakona o gospodarskih družbah v naslednjem besedilu: Družba Avtoservis Gorica d.d. tistim delničarjem, ki preoblikovanju
nasprotujejo, ponuja, da njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže odkupi za
odškodnino 1.000 SIT za vsakih 1.000 SIT
nominalnega zneska poslovnega deleža.
f) Sprejme se akt o ustanovitvi družbe
Avtoservis Gorica d.o.o. v predlaganem besedilu, ki nadomesti doslej veljavni statut
delniške družbe. Za izdelavo čistopisa akta
o ustanovitvi glede osnovnih vložkov in poslovnih deležev pooblašča skupščina direktorja družbe.
g) Za direktorja družbe Avtoservis Gorica
d.o.o. se imenuje dosedanji direktor Ivan
Simčič.
Mandat direktorja traja 4 leta, šteto od
dneva vpisa preoblikovanja družbe v sodni
register.
h) Družba Avtoservis Gorica d.o.o., Nova
Gorica, je po preoblikovanju univerzalni pravni naslednik družbe Avtoservis Gorica d.d.,
Nova Gorica.
6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za
leto 2005 imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
vpisani v delniško knjigo družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri KDD v Ljubljani, deset dni pred
zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarje se poziva, da se prijavijo najkasneje 1 uro pred začetkom skupščine v
tajništvu družbe.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega
registra. Pravico udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je delničarjem na voljo
na sedežu družbe Avtoservis Gorica d.d.,
v Novi Gorici, Vojkova 49, vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki posredovani upravi v roku sedem
dni po objavi tega sklica.
Prostor bo odprt od 10,30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Avtoservis Gorica d.d., Nova Gorica
uprava družbe
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Ob-21331/05
Na podlagi 283. člena ZGD in 6.2. točke
Statuta Steklarne »Rogaška«, d.d., Rogaška Slatina, Ulica talcev 1, sklicuje uprava
družbe
10. sejo skupščine
delniške družbe
Steklarna »Rogaška«, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2005 ob 13. uri
na sedežu družbe v prostorih Steklarskega
hrama, Ulica talcev 1, Rogaška Slatina, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli odvetnik Srečo Jadek, za preštevalce glasov pa Darja
Klakočer in Marta Kaučič. Seji skupščine
bo prisostvoval notar Sergej Rojs iz Šmarja
pri Jelšah.
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 za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila družbe.
3. Pogojna sprememba osnovnega kapitala zaradi kritja izgub skladno z ZPPSL.
Predlog sklepa:
Zaradi pokrivanja izgube družbe
se osnovni kapital družbe zmanjša iz
1.159,062.000 SIT za 1.159,062.000 SIT
na 0 SIT. Zmanjšanje se izvede z umikom in
razveljavitvijo vseh 1,159.062 delnic družbe
z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000
SIT oziroma v skupni nominalni vrednosti
1.159,062.000 SIT.
Osnovni kapital družbe se poveča iz 0
SIT za 200,000.000 SIT na 200,000.000
SIT. Povečanje se izvede z izdajo 200.000
novih delnic, vsake nominalno vrednostjo 1.000 SIT, v skupni nominalni vrednosti
200,000.000 SIT.
Izključi se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
Delnice iz prejšnjega odstavka tega sklepa so navadne, se glasijo na ime in so prenosljive skladno z določili statuta.
Vsaka delnica daje pravico do enega
glasu na skupščini družbe, sorazmernega
dela dobička in sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase. Dividende
se izplačujejo na način določen s statutom
družbe in sklepom skupščine o delitvi bilančnega dobička.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Nominalna vrednost celotne izdaje novih
delnic bo 200,000.000 SIT.
Emisijska vrednost ene delnice je 10.000
SIT, emisijska vrednost vseh novih delnic pa
2.000,000.000 SIT.
Delnice morajo biti v celoti vpisane najkasneje 7 dni po sprejetju tega sklepa na
skupščini ali zadnji delovni dan pred dnevom naroka za prisilno poravnavo, kar izteče prej.
Nove delnice bodo prevzeli in zanje zagotovili stvarne vložke naslednji upniki družbe:
1. 60.000 novih delnic v skupni nominalni vrednosti 60,000.000 SIT prevzame in
vplača Nova Ljubljanska banka d.d. Plačilo
izvede tako, da na družbo cedira del svoje

71-72 / 29. 7. 2005 /

Stran

5857

terjatve do družbe v višini 600,000.000 SIT.
Pri tem razlika med vrednostjo terjatev in
nominalno vrednostjo izdanih delnic v višini
540,000.000 predstavlja presežek vplačanega kapitala.
2. 60.000 novih delnic v skupni nominalni
vrednosti 60,000.000 SIT prevzame in vplača Nova kreditna banka Maribor d.d. Plačilo
izvede tako, da na družbo cedira del svoje
terjatve do družbe v višini 600,000.000 SIT.
Pri tem razlika med vrednostjo terjatev in
nominalno vrednostjo izdanih delnic v višini
540,000.000 predstavlja presežek vplačanega kapitala.
3. 60.000 novih delnic v skupni nominalni
vrednosti 60,000.000 SIT prevzame in vplača Banka Celje d.d. Plačilo izvede tako, da
na družbo cedira del svoje terjatve do družbe v višini 600,000.000 SIT. Pri tem razlika
med vrednostjo terjatev in nominalno vrednostjo izdanih delnic v višini 540,000.000
predstavlja presežek vplačanega kapitala.
4. 20.000 novih delnic v skupni nominalni vrednosti 20,000.000 SIT prevzame in
vplača SKB d.d. Plačilo izvede tako, da na
družbo prenese del svoje terjatve do družbe
v višini 200,000.000 SIT. Pri tem razlika med
vrednostjo terjatev in nominalno vrednostjo
izdanih delnic v višini 180,000.000 predstavlja presežek vplačanega kapitala.
Sklep je veljaven pod odložnim pogojem,
da bo predlagana prisilna poravnava, ki se
vodi nad družbo pri Okrožnem sodišču v
Celju, pravnomočno potrjena.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004.
4.1. Predlog sklepa:
Skupščina ne potrjuje in ne odobri delo
direktorja Šenija Davorja v poslovnem letu
2004 ter direktorju ne podeljuje razrešnice.
4.2. Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje in odobri delo direktorja Boršič Darka v poslovnem letu 2004
ter direktorju podeljuje razrešnico.
4.3 Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje in odobri delo predsednika uprave Bevc Bojana v poslovnem
letu 2004 ter predsedniku uprave podeljuje
razrešnico.
4.4. Predlog sklepa
Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 ter podeljuje članom nadzornega sveta razrešnico
za poslovno leto 2004.
5. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za ﬁnančnega revizorja
družbe za poslovno leto 2004 se imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8/a,
1000 Ljubljana.
6. Uskladitev Statuta družbe.
Predlog sklepa:
Statut se uskladi s sklepom o pogojni
spremembi osnovnega kapitala. Za uskladitev se pooblasti nadzorni svet družbe.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo na sedež družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine in v korist
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katerih so vknjižene delnice v delniški knjigi
na dan 19. 8. 2005.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v dvorani Steklarskega hrama najmanj 20 minut pred začetkom
zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Gradivo
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
za leto 2004, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, vključno s predlagano pogojno spremembo osnovnega kapitala,
bo na vpogled vsak delovni dan od 9. do 13.
ure v pravni pisarni na sedežu družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine v skladu z veljavno zakonodajo.
Steklarna Rogaška,d.d.
uprava
Ob-21340/05
Na podlagi 9.2 točke statuta delniške
družbe Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a, uprava družbe sklicuje
9. skupščino
delniške družbe Vesna Trgovsko
podjetje d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a,
v ponedeljek, 29. 8. 2005 ob 13. uri na
sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Janez Perš, za preštevalki
glasov Jagec Irena in Marič Lidija.
Seji prisostvuje vabljeni notar Šömen
Franc.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi ter
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
B) Bilančni dobiček družbe po stanju
31. 12. 2004 v višini 379.631,10 SIT se, na
predlog uprave in nadzornega sveta, v celoti
razporedi na druge rezerve iz dobička.
C) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za leto 2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da za revizorja družbe za poslovno leto 2005 imenuje Audit & Co., družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Murska
Sobota.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta in
seznanitev o izvolitvi predstavnikov delavcev, ki jo je izvolil svet delavcev.
Predlog sklepa nadzornega sveta skupščini: nadzorni svet skupščini predlaga, da
se izvolijo novi člani nadzornega sveta,
predstavniki kapitala, in sicer: Gorjup Samo,
Marinič Anton, Stamničar Jožef.
Novo imenovani člani nadzornega sveta
nastopijo 4-letni mandat z dnem 9. 2. 2006,
ko preteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala.
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Skupščino se seznani, da sta bili imenovani s strani sveta delavcev Rojnik Ema in
Marič Lidija kot članici nadzornega sveta.
6. Sprejem sprememb dejavnosti družbe
ter sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini v sprejem naslednja
sklepa:
A) Sprejme se sklep o razširitvi dejavnosti družbe v predloženem besedilu.
B) Sprejme se sklep o spremembah statuta družbe v predloženem besedilu.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe od 10. do
12. ure.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k
točkam dnevnega reda.
TP Vesna d.d.
uprava
Ob-21341/05
Na podlagi 79. člena statuta družbe Vesna Holding družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, uprava sklicuje
7. skupščino
delniške družbe Vesna Holding Družba
pooblaščenka d.d. Ljutomer,
Glavni trg 5a,
v ponedeljek, dne 29. 8. 2005 ob 12. uri
na sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marinič Anton, za preštevalki
glasov Jagec Irena in Marič Lidija.
Seji prisostvuje vabljeni notar Šömen
Franc.
3. Predstavitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
B) Bilančni dobiček za leto 2004 v višini
3,714.981,84 SIT se razporedi v preneseni
dobiček družbe.
C) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog nadzornega sveta: po predlogu
nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2005 imenuje Družba za revizijo
in svetovanje Audit & Co d.o.o. iz Murske
Sobote.

Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2004, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu
družbe med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dne pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k
točkam dnevnega reda.
Vesna Holding Družba pooblaščenka
uprava
Paal Katarina
Ob-21342/05
Na podlagi 1. točke 32. člena Statuta
družbe Energoplan gradbeno podjetje d.d.
Ljubljana, Pod hribom 55, 1000 Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
15. redno skupščino
družbe Energoplan gradbeno podjetje
d.d., Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2005 ob 15. uri v prostorih na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev predlaganih organov skupščine.
3. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2004, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu; obravnava ter razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004.
4. Predlog za razporeditev bilančnega
dobička.
5. Imenovanje revizorja za leto 2005.
6. Razno.
Predlogi sklepov
K 1. točki dnevnega reda – Sklep št. 1.:
po ugotovitvi sklepčnosti se potrdi predlagani dnevni red skupščine.
K 2. točki dnevnega reda – Sklep št. 2.:
za predsednika skupščine se izvoli Bogdan
Debeljak, za preštevalko glasov pa Martina
Čuš.
Za sestavo notarskega zapisnika o
opravljeni skupščini se imenuje Majda Lokošek iz Domžal.
K točki 3. dnevnega reda – Sklep št. 3.:
Na predlog uprave družbe in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se sprejme revidirano letno poročilo za poslovno leto 2004.
Skupščina družbe daje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2004.
K 4. točki dnevnega reda – sklep št. 4.:
ugotovljeni bilančni dobiček za poslovno leto
2004 v višini 928,668.000 SIT se prenese v
naslednje poslovno leto.
K točki 5. dnevnega reda – sklep št. 5.:
za revizorja v poslovnem letu 2005 se imenuje IN revizija.
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Gradivo za skupščino
Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov, vključno s sprejetim revidiranim
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Energoplan d.d., Pod hribom 55,
1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do
12. ure do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki osebno, po
zastopniku, ali pooblaščencu pisno prijavijo
svojo udeležbo na sedežu družbe najkasneje tri dni pred skupščino.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev
morajo ob priglasitvi udeležbe predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno v družbi.
Čas sklica in sklepčnost
V primeru, da skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 17. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Energoplan d.d. Ljubljana
predsednik uprave – glavni direktor
Zlatko Sraka
Ob-21343/05
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) ter na
podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah in 35. člena Statuta delniške družbe uprava Pivovarne Union d.d. sklicuje
11. redno sejo
delničarjev skupščine
Pivovarne Union d.d.,
ki bo v torek, 30. avgusta 2005 ob 9. uri
v Kozlerjevi dvorani v Pivovarni Union, Pivovarniška 2, Ljubljana.
Določen je naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti.
2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2004, sklepanje o uporabi bilančnega dobička iz preteklih
let in pokrivanju izgube ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Izguba družbe v poslovnem letu 2004
v višini 1.414,609.593,70 SIT se pokrije v
breme prenesenih čistih dobičkov preteklih
let, in sicer leta 1998 v višini 53,612.415,19
SIT, leta 1999 v višini 743,105.393,01 SIT in
leta 2000 v višini 617,891.785,50 SIT.
Skupaj ostane prenešenih dobičkov preteklih let po pokrivanju izgube
1.924,316.317,44 SIT.
2.2. Skupščina delničarjev potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter
upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2005.
Predlog sklepa:
3.1. Za pooblaščenega revizorja za leto
2005 se imenuje družba Pricewaterhouse
Coopers d.o.o., Parmova 53, Ljubljana.
4. Umik delnic z borzne kotacije.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se umaknejo delnice izdajatelja Pivovarna Union d.d. z oznako PULG iz organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih
papirjev d.d. Ljubljana.
Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega
trga družba ponuja, da bo pridobila vse njiho-
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ve delnice za denarno odpravnino, ki se določi v višini 40.620,82 SIT za eno delnico.
5. Sprejem sprememb in čistopis Statuta
družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se sprejmejo spremembe ter čistopisa
Statuta družbe v predloženi vsebini.
6. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
6.1. Zaradi sprememb statuta glede števila članov nadzornega sveta, se z 31. 12.
2005 odpokličejo člani nadzornega sveta –
predstavniki kapitala Jakob Piskernik, Jože
Stanič, mag. Janez Damjan, mag. Dušan
Drofenik, Branko Šibakovski, Rudi Šepič.
6.2. Za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev (kapitala) se za štiriletni mandat, ki začne teči s 1. 1. 2006 imenujejo:
1. Anton Turnšek,
2. Boško Šrot,
3. Robert Šega.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, Pivovarniška
ulica 2, Ljubljana vsak delovni dan od 10. do
12. ure. Prav tako je na vpogled letno poročilo za leto 2004, poročilo nadzornega sveta
o preveritvi in sprejemu letnega poročila, izjava družbe v skladu s 54. členom ZTVP-1,
ter predlog sprememb Statuta.
Predlogi delničarjev
Predlogi delničarjev so lahko le v pisni
obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.
Način glasovanja
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih sklepih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno
najavili do vključno 26. 8. 2005 in so na ta
dan vpisani v delniški knjigi pri KDD.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklicana za 9. uro. Če tedaj ni
dosežena sklepčnost bo ponovno zasedanje
istega dne v istih prostorih ob 10. uri, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pivovarna Union d.d.
uprava in nadzorni svet družbe
predsednik uprave
mag. Dušan Zorko
predsednik nadzornega sveta
Jakob Piskernik
Ob-21344/05
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe Skupina Claas d.d. Ljubljana, Zaloška cesta 171 in 11. člena Poslovnika o delu
skupščine, sklicujem
redno skupščino
delniške družbe Skupina Claas d.d.
Ljubljana,
ki bo v torek 30. avgusta 2005 ob 18.30
v salonu družbe Modri lev d.o.o., Zaloška
cesta 171, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Skupščini prisostvuje notar Nada Kumar.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine imenuje: Tomaž
Čad, za preštevalca glasov: Peter Zavasnik in Mira Perne, za zapisnikarja: Marija
Malnar.
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2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2004 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme sklep o delitvi dobička, ki je ugotovljen v računovodskih izkazih
za leto 2004 delitvi dobička iz prejšnjih let.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za leto
2004, s katero potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2004.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2005 imenuje
Revidicom Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ul. 5, Maribor.
4. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo, da s soglasjem nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnjega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala – prenese lastne delnice v skladu z
20. členom Statuta družbe.
Popolno gradivo za skupščino, vključno
z letnim poročilom za leto 2004, mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah je od
dneva sklica skupščine dalje na vpogled
vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem v tajništvu direktorja družbe na naslovu Zaloška cesta 171, Ljubljana, vsak
delovni dan od 11. do 14. ure od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do uresničevanja glasovalne pravice
na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje trdi
dni pred sklicem skupščine do 14. ure v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim sklepom o
katerih bo odločala skupščina, pošljejo upravi – direktorju delniške družbe najkasneje v
roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine
v Uradnem listu RS.
Skupina Claas d.d. Ljubljana
glavni direktor: Janez Pavel Prebil
Ob-21347/05
Na osnovi točke 7.5. Statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje sklicuje uprava
6. sejo skupščine
družbe Gozdno gospodarstvo
Nazarje, d.d.,
ki bo v sredo, 31. 8. 2005 ob 13. uri v
prostorih Delavskega doma Nazarje (mala
dvorana), Savinjska cesta 2, Nazarje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Jure Prebil, za preštevalki glasov se izvolita:
Danica Verbuč in Bernarda Bezovnik.
Skupščini bo prisostvoval notar Avgust
Ribič.
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2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2004 z
mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev GG Nazarje,
d.d., se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2004 z mnenjem
revizorja in s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
leto 2004.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2004 znaša 11,910.939 SIT in
ostane nerazporejen. O uporabi prenesenega bilančnega dobička – čistega poslovnega
izida, bo odločeno v naslednjih letih.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeljuje
razrešnico za poslovno leto 2004.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremembe Statuta družbe Gozdno gospodarstvo
Nazarje, d.d. in čistopis statuta, ki vsebuje
sprejete spremembe.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2005 se imenuje RIPRO Družba za
revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj,
d.d. iz Velenja.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Savinjska cesta 4, Nazarje, vsak delavnik od
ponedeljka do petka od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, ki so na dan 31. 7. 2005 vpisani
kot lastniki delnic v delniško knjigo družbe
pri KDD, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci in zastopniki morajo pisno
pooblastilo dostaviti upravi družbe in ostane
shranjeno pri družbi.
Prijavljene udeležence pozivamo, da
svoj prihod na skupščino potrdijo pol ure
pred začetkom skupščine s predložitvijo
osebnega dokumenta, s podpisom potrdijo
svojo udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13.30 uri v istem prostoru, z istim dnevnim
redom in se na njej veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Gozdno gospodarstvo Nazarje, d.d.
uprava družbe
Ob-21348/05
Na podlagi 7.3 točke Statuta delniške
družbe Maxina trgovina d.d., Maribor, Ul. 10.
oktobra 1, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Maxina d.d., Maribor,
ki bo dne 29. 8. 2005 ob 12. uri v prostorih družbe Koloniale d.d., Tržaška c. 39,
Maribor.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta, revizorjevim poročilom in letnim poročilom za leto 2004.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
A – podelitev razrešnice upravi,
B – podelitev razrešnice nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
A – skupščina ne podeli razrešnice upravi, ki je bila dne 30. 6. 2004 sporazumno
razrešena,
– skupščina podeli razrešnico upravi, ki
je bila dne 13. 10. 2004 sporazumno razrešena,
– skupščina podeli razrešnico upravi, ki
je bila imenovana dne 13. 10. 2004.
B – skupščina ne podeli razrešnice članom nadzornega sveta v sestavi Dejan
Radšel, Milan Meža, Majda Dušak, Jožica
Markač, Cvetka Štenta in Antonija Lukić,
ki je bil razrešen dne 31. 8. 2004, za delo
v letu 2004,
– skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta v sestavi Miha Kušar,
Žarko Krajnik, Tomaž Zorec in Saško Lašič
za delo v letu 2004.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2005 imenuje revizijska
družba Iteo Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih
oseb pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in se hrani na sedežu družbe.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je delničarjem na voljo
v tajništvu družbe, Tržaška c. 39, Maribor,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki posredovani upravi v roku sedem
dni po objavi tega sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 2. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 11. ure dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Maxina d.d., Maribor
uprava družbe

Št. 35/05
Ob-21358/05
Na podlagi 24. člena statuta delniške
družbe Pecivo d.d. Nova Gorica, sklicuje
uprava, v soglasju z nadzornim svetom
skupščino
družbe Pecivo d.d. Nova Gorica,
Rejčeva 26,
ki bo v torek dne 30. 8. 2005 ob 14. uri na
sedežu družbe, Rejčeva 26, v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za preštevalca glasov se imenujeta
Janja Gorkič in Alojzija Jarc.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2004
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, izplačilo dividend ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Sprejme se letno poročilo za leto 2004
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
b) Bilančni dobiček za leto 2004 v višini
307,732.716,04 SIT se uporabi:
– za dividende – 6,663.581,33 SIT bruto,
– nerazporejen
dobiček
v
višini
301,069.134,71 SIT ostane nerazporejen
Dividende se izplačajo do 30. 10. 2004.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2004.
Skupščini bo prisostvovala notarka Zdenka Gustinčič.
Predlogi sklepov in letno poročilo in poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2004
in gradivo za skupščino so od dneva te objave do vključno dneva izvedbe skupščine, na
vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic družbe ter njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki.
O sklepih skupščine odloča skupščina z
večino oddanih glasov.
Pecivo d.d. Nova Gorica
uprava
Št. 24/05
Ob-21360/05
Na podlagi določil statuta družbe Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370
Dravograd, uprava družbe sklicuje
11. redno skupščino
delničarjev Koroške pekarne d.d.,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2005 ob 10. uri
na sedežu družbe v Dravogradu, Koroška
cesta 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se organi skupščine in
imenujeta zapisnikar in notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev s poslovanjem družbe in
poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poslovanjem družbe in poročilom nadzornega sveta 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa:
a) uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004 v višini
254,675.046,19 SIT se prenese v prihodnja
poslovna leta.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2004.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Ker nadzornemu svetu 30. 8. 2005 poteče mandat, uprava in nadzorni svet predlagata, da se za člane nadzornega sveta
izvolijo:
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvolijo predlagani predstavniki:
Anton Krevh, Drago Brodnik in Rastko Lah.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za pooblaščenega revizorja družbe
Koroške pekarne d.d. za leto 2005 imenuje družba Iteo-ABECEDA d.o.o. Ljubljana,
Kotnikova 28.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Delničarje naprošamo, da svoje morebitne nasprotne predloge ali nove predloge
k posameznim točkam dnevnega reda, v
pisni obliki z utemeljitvijo, vložijo v roku 7
dni od objave tega sklica na sedežu družbe Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2,
2370 Dravograd.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščencih. Delničarji morajo svojo ali udeležbo svojega
pooblaščenca pisno prijaviti najkasneje tri
dni pred skupščino na sedežu družbe. Pooblaščenec se mora pred sejo skupščine
izkazati s pisnim pooblastilom.
Gradivo in predlogi so na vpogled delničarjem na sedežu družbe Koroške pekarne
d.d.. vsak delovni dan od 10. do 12. ure, in
sicer od 29. julija do 28. avgusta 2005.
Če skupščina ne bo sklepčna ob sklicu,
bo ponovno zasedanje istega dne ob 11. uri
v istih prostorih. Skupščina bo tokrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Koroške pekarne d.d. Dravograd
uprava družbe
Ob-21473/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ter 33. člena statuta družbe Rog Kolesa
d.d. sklicujem
sejo skupščine
družbe Rog Kolesa d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2005 ob 8. uri v prostorih
družbe Rog Kolesa d.d., na naslovu Letališka 29, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine ter predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje predlaganega kandidata.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 in mnenjem revizorja,
poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila za leto 2004,
potrditev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2004, ter mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta,
Skupščina podeljuje razrešnico Aleksandru Mokroviču, poslovodečemu od 13. 9.
2004 do 16. 2. 2005,

Št.

Skupščina ne podeljuje razrešnice Tomiju Šefmanu, poslovodečemu do 12. 9.
2004,
Skupščina ne podeljuje razrešnice nadzornemu svetu, ki je deloval do 7. 4. 2004,
Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, ki je pričel z mandatom 8. 4.
2005.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 se imenuje revizijska
hiša Ernst & Young
Rog Kolesa d.d.
direktorica
Lavra Ceglar

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 280/2004-30
Os-21239/05
To sodišče je s sklepom z dne 13. 6. 2005
pod opr. št. St 280/2004 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Marketing in gostinstvo Janoš Kern s.p., Rimska 23, Ljubljana in njegovimi upniki, po
kateri bo dolžnik izplačal upnikom, ki so vsi
razvrščeni v razred I. in so navedeni v tabeli,
njihove terjatve v nominalni višini 20% po stanju na dan začetka prisilne poravnave, brez
obresti, za čas od začetka prisilne poravnave
do plačila, v roku enega leta od pravnomočno
potrjene prisilne poravnave.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale do
20. 12. 2004 kot dneva začetka postopka.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v drugi koloni (ugotovljene terjatve) tabele, zato jih
je dolžnik dolžan izplačati v višini, navedeni
v četrti koloni (znesek za poplačilo) tabele in
v roku enega leta od pravnomočno potrjene
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
13. 6. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 1. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2005
St 210/2002-33
Os-21240/05
To sodišče je s sklepom St 210/02 dne
15. 7. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Moto klub Podjetje za prodajo
tehničnega blaga d.o.o. – v stečaju, Tržaška 132, Ljubljana, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2005
St 127/2005
Os-21241/05
To sodišče je s sklepom St 127/2005 dne
21. 7. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom ABC Tehnohit Trgovsko podjetje na veliko in malo d.o.o., Ulica 1. junija 1,
Trbovlje, matična številka 5488419, šifra dejavnosti 52.120, davčna številka 88492613.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
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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 10. 10. 2005 ob 11.15, soba 311/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2005
St 129/02-61
Os-21242/05
To sodišče je s sklepom St 129/2002 dne
15. 7. 2005 zaključilo stečajni postopek, nad
dolžnikom Prima d.o.o., Konca vas 26, Stara cerkev – v stečaju, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2005
St 300/2004
Os-21243/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 300/2004 z dne 20. 5. 2005 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Induplati Industrija platnenih izdelkov d.d.,
Kamniška 24, Zgornje Jarše in njegovimi
upniki, po kateri se je dolžnik zavezal upnikom njihove terjatve plačati do 20% v roku
enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 10. 1. 2005, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v 8.
koloni priloge pri sklepu, zato jih je dolžnik
dolžan izplačati v višini, navedeni v 14. koloni
priloge in v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik Horizont d.o.o., Maribor svojo
terjatev pod št. St 300/2004-13-53, upnik
Avto – Phone d.o.o., Ljubljana svojo terjatev pod št. St 300/2004-13-23 in upnik Avtoakustika d.o.o., Homec svojo terjatev pod
št. St 300/2004-13-22, navedeno v prilogi na
dolžnika. Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register,
v skladu s sklepom o povečanju osnovnega
kapitala z novimi stvarnimi vložki (terjatvami)
dolžnika z dne 21. 3. 2005 in izdati upniku
ustrezno število delnic po vpisu tega povečanja v sodni register.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
20. 5. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 18. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2005
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St 114/2005
Os-21244/05
To sodišče je s sklepom z dne 13. 7.
2005 pod opr. št. St 114/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
G.A.A.P. gradbeništvo d.o.o., Pipanova
pot 30, Ljubljana.
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
(13. 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 Mojca Breznik, Dvorjakova 8, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Čepon Andrej s.p., Peruzzijeva 112,
Ljubljana,
– Leka d.o.o., Videm 22, Dol pri Ljubljani,
– Banka Celje d.d., Vodnikova ul. 2, Celje,
– Mix d.o.o., Stegne 15, Ljubljana,
– Sabina Repnik, Pipanova pot 30, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 13. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2005

4. 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 listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso.
5. Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 6. 10. 2005 ob 10.30 v sobi 363/III
tega sodišča, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2005

St 162/2005

St 15/97
Os-21249/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St 15/
97 dne 18. 7. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Grim-X d.o.o., Ljubljanska c. 67, Kočevje.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2005

Os-21245/05

To sodišče je v senatu, ki so ga sestavljale vodja oddelka sodnica mag. Darja NovakKrajšek kot predsednica senata ter sodnici
Dida Volk in Maja Letonja kot članici senata,
v stečajnem postopku nad dolžnikom Deloza d.d., Cesta zmage 7, Zagorje, na predlog
dolžnika, dne 13. 7. 2005 sklenilo:
1. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Deloza družba za proizvodnjo delovne, zaščitne in ostale konfekcije d.d.
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, Zagorje
ob Savi, št. reg. vložka 10045400, davčna
številka 25514288, matična št. 5067219, šifra dejavnosti 18.210.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Boris Dolamič iz Ljubljane.
3. Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

St 20/2005
Os-21246/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St 20/
2005, dne 18. 7. 2005, zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom LAR EST Podjetje
za vzdrževanje in upravljanje d.o.o., Gregorčičeva 13, Ljubljana, matična številka
1353632, davčna številka 92169155.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2005
St 120/2005-8
Os-21247/05
To sodišče je s sklepom St 120/2005 dne
18. 7. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom COM-CAR d.o.o., prodaja vozil, Tržaška 132, Ljubljana, matična številka
5652359, št. reg. vložka 11765100, davčna
številka 17798515, šifra dejavnosti 50.102.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butarra, Mala čolnarska 9B, Ljubljana.
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 10.45 v sobi 363/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2005

St 108/2002-83
Os-21251/05
To sodišče je s sklepom St 108/2002 dne
20. 7. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom IBL Logis, d.o.o., logistični sistemi – v stečaju, Železna cesta 18, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2005

St 244/2004-32
Os-21252/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 244/2004 z dne 28. 6. 2005 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Mizarstvo in steklarstvo ter izdelava in montaža stavbnega pohištva Nagode Janez
s.p., Tržaška 64, Logatec in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
– upnikom iz 1. razreda (ločitveni upniki),
za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni, njihove terjatve v
višini 100,
– upnikom iz 2. razreda, v katerega so
uvrščene vse ostale terjatve, njihove terjatve
v višini 20% brez obresti od dneva začetka
prisilne poravnave do plačila v roku enega
leta od dneva pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 26. 11. 2004 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v koloni z naslovom »Ugotovljene terjatve« priloge k sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa,
zato jih je dolžnik dolžan izplačati v višini
20% od zneska ugotovljene terjatve in v roku
iz 2. točke izreka sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
28. 6. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 15. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2005
St 4/2005
Os-21254/05
To sodišče je dne 19. 7. 2005 s sklepom
opr. št. St 4/2005 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Fortis trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.,
Ob Studenčnici 12, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 7. 2005
St 3/2005
Os-21255/05
To sodišče je dne 19. 7. 2005 s sklepom
opr. št. St 3/2005 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Euronautic najem
in prodaja plovil d.o.o., Bevkova 3, Ptuj
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 7. 2005
St 56/2003
Os-21256/05
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave v stečaju nad dolžnikom
Voda Juliana, družba za proizvodnjo pijač
d.d. – v stečaju, C. železarjev 8, Jesenice,
bo dne 16. 9. 2005 ob 10. uri, v sobi 113/I
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo načrt ﬁnančne reorganizacije s popravkom v sobi št. 6/pritličje
tega sodišča med uradnimi urami.
Stečajni senat vabi upnike, da se naroka
udeležijo.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko tega
sodišča dne 20. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 7. 2005
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St 38/2003
Os-21258/05
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Sink invest – Proizvodnja in trženje
kovinskih izdelkov d.o.o., Gornja Bistrica
107/a – v stečaju, stečajni senat razpisuje
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev. Narok bo dne 19. 9. 2005 ob 13.
uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12. Upniki si lahko vpogledajo v osnutek za glavno
razdelitev pri tukajšnjem sodišču v sobi št.
413/IV v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 7. 2005
St 26/2005
Os-21260/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Restavracije Evergreen d.o.o. Pesnica – v stečaju, Sp. Dobrenje 41/c, Pesnica
pri Mariboru, matična št.: 1301128, šifra dejavnosti 55.301 in davčna številka 38338912
se v skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
4. Prekliče se prvi narok za preizkus upniških terjatev, ki je bil razpisan za dne 1. 9.
2005, ob 9. uri, v sobi 220 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2005
St 166/2004
Os-21262/05
1. Stečajni postopek nad stečajno dolžnico Lerher Mojco s.p., Sp. Ložnica 1,
Slovenska Bistrica, matična številka
1670255000, šifra dejavnosti 92.720, davčna
številka 78440807, se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh, po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnico izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 2005
St 34/2005
Os-21263/05
Višje sodišče v Kopru je s sklepom z dne
23. 6. 2005, opr. št. I Cpg 99/2005, razveljavilo sklep Okrožnega sodišča v Kopru z dne
21. 4. 2005, opr. št. St 35/2004, s katerim je
bil stečajni postopek nad družbo Textil Postojna d.o.o., Pristaniška 14, Koper, matična št. 5561663, šifra dejavnosti 18.220, začet
in takoj zaključen.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 7. 2005
St 2/2005
Os-21266/05
To sodišče objavlja, da je s sklepom poravnalnega senata opr. št. St 2/2005, z dne
18. 7. 2005, iz razloga po 3. točki prvega
odstavka 34. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL), ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Lesna – tovarna stavbnega pohištva Radlje d.o.o.
V smislu drugega odstavka 34. člena
ZPPSL se po uradni dolžnosti nad dolžnikom
Lesna – tovarna stavbnega pohištva Radlje
d.o.o., Spodnja Vižinga 68, Radlje ob Dravi, matična številka 549793, davčna številka
57576068 začne stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja se določi odvetnik Miran Kos iz Raven na Koroškem,
Koroška cesta 14.

Št.

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.
Upnikom, ki so svoje terjatve pravočasno
prijavili že v postopku prisilne poravnave, ni
potrebno ponovno prijavljati istih terjatev še
v stečajni postopek, ker bodo upoštevane
že podane prijave v postopek prisilne poravnave.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
I. narok za preizkus terjatev bo dne
9. novembra 2005 ob 9. uri, v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 18. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 7. 2005
St 6/2005
Os-21267/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 6/2005 sklep z dne
6. 7. 2005:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Stanovanjsko podjetje Velenje
d.o.o., Koroška 48, Velenje in njegovimi
upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 6. 7. 2005.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
štiri razrede, kot sledi:
Razred A: Terjatve upnikov dobaviteljev,
posojilodajalcev, zaposlenih in drugih upnikov, ki bodo odpisane v višini 80% in poplačane v roku enega leta od datuma pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi
v višini 20% z obrestmi 0% letno.
Razred B: Terjatve upnikov, ki sta podpisala pogodbo o konverziji terjatve v bodoči
kapitalski oziroma lastniški delež pod pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno
izglasovana.
Razred C: Terjatve upnikov po drugem
odstavku 160. člena ZPPSL, katerih položaj
se s pravnomočnostjo sklepa o potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni in bodo poplačane 100%.
Razred D: Terjatve upnikov lastnikov stanovanj, katerih položaj se tudi po potrditvi
prisilne poravnave ne spremeni in bodo poplačane 100%.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov po
potrjeni prisilni poravnavi.
4. Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima 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.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 6. 7. 2005 je postal pravnomočen dne
21. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 7. 2005
St 5/2005
Os-21547/05
To sodišče je dne 19. 7. 2005 s sklepom
opr. št. St 5/2005 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) zaključilo stečajni
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postopek nad dolžnikom DE-REMO zadruga
za posredovanje, zastopanje, trgovino na
veliko in malo, ter storitve in svetovanje
z.b.o., Videm pri Ptuju 41 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 7. 2005

Izvršbe
In 2005/00050
Os-18603/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 2005/00050,
z dne 10. 3. 2005, ki je postal pravnomočen
dne 30. 3. 2005, se zaradi izterjave upnice
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, v višini 138.018 SIT s
p.p. zarubi v zemljiško knjigo nevpisana nepremičnina – dvosobno stanovanje v izmeri
61,25 m2, št. 24, na naslovu Ljubljanska c.
91, Domžale.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe in mora biti razglašen tudi na sodni
deski sodišča.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 6. 2005
In 2003/00772
Os-17850/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 4. 2003, opr. št. I 2003/04540, je bil
dne 1. 6. 2005 opravljen v korist upnika NaVal d.o.o., rubež nepremičnine, stanovanja
št. 10, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše
na Nusdorferjevi ulici 5, v izmeri bruto 75 m2,
parc. št. 744, k.o., Štepanja vas, last dolžnice
Dokl Anice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2005
In 2004/01758
Os-17851/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 10. 1. 2005, opr. št. In 2004/01758, je bil
dne 3. 5. 2005 opravljen v korist upnika Lora
d.o.o., Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja s kletnim prostorom v izmeri 58,22 m2,
št. 53, v večstanovanjski zgradbi na naslovu
Dalmatinova 10, Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 148/2, vpisani v vl. št. 846, k.o. Tabor, last
dolžnika Novak Zmagota.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2005
In 2003/00210
Os-17978/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 28. 7. 2003, opr. št. In 2003/00210, je bil
dne 19. 9. 2003, opravljen v korist prejšnjega
upnika Wolfcommerce d.o.o. Ljubljana, sedaj
Vojcom d.o.o., Razdevškova 4, Ljubljana, rubež stanovanja št. 132, XII. nadstropje bloka
na Preglovem trgu 13 v Ljubljani, v izmeri
66,94 m2, last dolžnika Koljenovič Ismeta,
Preglov trg 13, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2005
In 2002/01739
Os-18824/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 1. 2003, opr. št. In 2002/01681, je
bil dne 28. 10. 2003 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja na naslovu Trubarjeva 74, Ljubljana, v velikosti 40,66 m2, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše, na
parceli št. 36/1, k.o. Tabor, ki je last dolžnika
Jovanovič Nikola.
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Rubež je bil opravljen v izvršilni zadevi pod opr. št. In 2002/01681 in opravljen
tudi za terjatev iz zadeve pod opr. št. In
2002/01379.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
In 2002/01740
Os-18825/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 1. 2003, opr. št. In 2002/01681, je
bil dne 28. 10. 2003 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja na naslovu Trubarjeva 74, Ljubljana, v velikosti 40,66 m2, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše, na
parceli št. 36/1, k.o. Tabor, ki je last dolžnika
Jovanovič Nikola.
Rubež je bil opravljen v izvršilni zadevi
pod opr. št. In 2002/01681 in je opravljen tudi
za terjatev iz zadeve In 2002/01740.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
In 2002/01741
Os-18826/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 1. 2003, opr. št. In 2002/01741, je
bil dne 28. 10. 2003 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja na naslovu Trubarjeva 74, Ljubljana, v velikosti 40,66 m2, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše, na
parceli št. 36/1, k.o. Tabor, ki je last dolžnika
Jovanovič Nikola.
Rubež je bil opravljen v izvršilni zadevi
pod opr. št. In 2002/01681 in je opravljen tudi
za terjatev iz zadeve In 2002/01741.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
In 2002/01742
Os-18827/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 1. 2003, opr. št. In 2002/01742, je
bil dne 28. 10. 2003 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja na naslovu Trubarjeva 74, Ljubljana, v velikosti 40,66 m2, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše, na
parceli št. 36/1, k.o. Tabor, ki je last dolžnika
Jovanovič Nikola.
Rubež je bil opravljen v izvršilni zadevi
pod opr. št. In 2002/01681 in je opravljen tudi
za terjatev iz zadeve In 2002/01742.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
In 2004/01060
Os-19009/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 3. 3. 2003, opr. št. In 2002/01060, je bil
dne 1. 6. 2005 opravljen v korist upnika SPL
Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana,
rubež stanovanja v izmeri 45,35 m2, v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Jarška c. 13,
Ljubljana, stanovanje št. 3, last dolžnika Drobež Marjana, Jarška c. 13, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljana
dne 27. 6. 2005
In 1999/00190
Os-19010/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 19. 1. 2000, opr. št. In 1999/00190, je
bil dne 17. 5. 2005 opravljen v korist upnika ZAMP avtorska družba d.o.o., Slovenska
55a, Ljubljana, rubež poslovnega prostora
št. GL 2, ki se nahaja v I. nadstropju objekta
TPO na Vurnikovi ul. 2, Ljubljana, v izmeri
69,50 m2, z delom pokrite terase v površini
41,60 m2, ter delom neprem. terase v površini
11,25 m2, last dolžnika Jarc Tomaža, Tesovnikova 32, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2005
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In 2001/00640
Os-19194/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 22 .8. 2001 je bil dne 25. 4. 2005 opravljen v korist upnika Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 65, v izmeri 41,55 m2, ki
se nahaja v IV. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Steletova 2, Ljubljana, last
dolžnika Veber Miloša, Valvazorjeva 11, Podlipovica, Izlake.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2005
In 2004/00894
Os-19195/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 9. 2004, opr. št. In 2004/00691, je
bil dne 25. 4. 2005 opravljen v korist upnika
Domo d.o.o., Majorja Lavriča 12, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 4, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske hiše na naslovu Rašiška
14, Ljubljana, last dolžnika Peček Jožeta,
Rašiška 14, Ljubljana.
Rubež je bil opravljen v izvršilni zadevi
pod opr. št. In 2004/00691 in tudi za terjatev
iz zadeve In 2004/00894.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2005
In 2004/01737
Os-19623/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 30. 3. 2005, opr. št. In 2004/01737, je bil
dne 24. 5. 2005 opravljen v korist upnika mld.
Vasilič Miša, Tomažičeva 42, Ljubljana, rubež
nepremičnine – 1/2 stanovanja v izmeri 42,69
m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu
Cesta španskih borcev 35b v Ljubljani: kuhinja 15,62 m2, soba 9,22 m2, soba 13,42 m2,
kopalnica 3,18 m2, drugi prostori 1,25 m2, last
dolžnika Vasilič Vidoslava, Cesta španskih
borcev 35b, Ljubljana–Polje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2005
In 2004/01488
Os-19647/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 9. 4. 2004, opr. št. In 2004/00146, je
bil dne 17. 8. 2004 opravljen tudi v korist
upnice Metalke Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 57, 6. nadstropje, v izmeri 77,06 m2, na
naslovu Ziherlova 4, Ljubljana, last dolžnikov
Možina Nade in Možina Mitje, tudi za zadevo
In 2004/01488.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2005
In 2005/00002
Os-19196/05
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni
zadevi opr. št. In 2005/00002, na podlagi
pravnomočnega sklepa o izvršbi opr. št. In
2005/00002 z dne 14. 2. 2005, po sodnem
izvršitelju Milanu Otoničarju, dne 20. 5. 2005
opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo – trisobnega stanovanja št.
5, lociranega v pritličju, v skupni izmeri 79,45
m2, v stanovanjski hiši na naslovu Kolodvorska 27, Postojna, stoječi na parc. št. 504/1,
k.o. Postojna.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 29. 6. 2005
In 10/2005
Os-19401/05
Na podlagi sklepa In 10/2005 z dne 27.
1. 2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v
Trbovljah, je bilo stanovanje št. 3, v pritličju
večstanovanjske hiše na naslovu Obrtniška
20, Trbovlje, v izmeri 56 m2, zarubljeno v
korist upnika Spekter d.o.o., Trbovlje, zaradi
izterjave 27.729 SIT s p.p.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4 .7. 2005

In 70/2005
Os-19622/05
Na podlagi sklepa In 70/2005 z dne 5. 4.
2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 19, v večstanovanjski hiši na naslovu Log 3, Hrastnik, v izmeri
43,10 m2, zarubljeno v korist upnice Stoklas
Metke, C. H. Debeljaka 12, Hrastnik, zaradi
izterjave 867.538,46 SIT s p.p.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 7. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 5068/2004
Os-16910/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 23.
2. 2005, uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 29. 11. 1991, za enosobno
stanovanje v II. nadstropju, št. 17, stavbe v
Celju, Kocbekova 5, vpisanem pri podvložku
št. 2394/18, k.o. Celje, številka identiﬁkatorja
17.E, sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad
Celje in kupcem Vrbovšek Viktorjem.
Po izjavi predlagatelja Preskar Jurija, je bil
izvirnik navedene pogodbe izgubljen.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Preskar Jurija, Kocbekova 5, Celje,
na podlagi zemljiškoknjižnega predlaga z
dne 27. 9. 2004, po zastopniku Supra Stan
d.o.o., Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravice, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 6. 2005
Dn 1484/2005
Os-17406/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 7.
4. 2005, uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 10. 11. 1991, za dvosobno
stanovanje št. 13, v III. nadstropju stanovanjske hiše Celje, Na zelenici 8, v izmeri 68
m2, s kletjo št. 15, vpisanem pri vl. št. E 23, v
listu B/XIV, k.o. Celje, ki sta jo sklenili Občina
Celje, kot prodajalka in Roš Irena, Celje, Na
zelenici 8, kot kupec.
Po izjavi predlagatelja Roš Iztoka je bil izvirnik navedene pogodbe izgubljen.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Roš Iztoka, Na zelenici 8, Celje, na
podlagi zemljiškoknjižnega predloga z dne
18. 3. 2005, pod Dn. št. 1484/2005.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št, 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 6. 2005
Dn 2484/2005
Os-17847/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 12.
5. 2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 16. 7. 1993, za stanovanje št
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.65, v pritličju stavbe Celje, Opekarniška 12
f, v površini 69,43 m2 in klet v površini 0,96
m2, vpisano pri podvložku št 2140/172, k.o.
Sp. Hudinja, ki sta jo sklenila Slovenske železnice Ljubljana, kot prodajalec in Trimovski
Blagoje ter Trimovski Damjana, oba Opekarniška 12 f, Celje, kot kupca in kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 21. 3. 2000, med
Trimovski Blagojem ter Trimovski Damjano,
kot prodajalcema in Grlić Ljubomirjem in Grlić Draganom, oba Opekarniška 12 f, Celje,
kot kupca.
Po izjavi predlagatelja Grlić Ljubomira, ki
ga zastopa Supra Stan d.o.o. Celje, sta navedeni pogodbi izgubljeni.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljev Grlić Ljubomira in Grlić Dragana, za
vsakega do ene polovice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2005
Dn 5521/2003
Os-17848/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 16.
5. 2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 10. 5. 1993, za dvoinpolsobno stanovanje št. 3, v II. nadstropju stanovanjske hiše, Celje, Vrunčeva 35, vpisano
pri vl. št. 1496/4 k.o. Celje, v površini 50,75
m2, sklenjene med Železarno Štore Jeklo
d.o.o. kot prodajalcem in Berghaus Francem
in Ano, Celje, Vrunčeva 35, kot kupcema.
Po izjavi predlagateljice Berghaus Ane je
bil izvirnik navedene pogodbe izgubljen.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Berghaus Ane, Vrunčeva 35, Celje, do
celote, na podlagi zemljiškoknjižnega predloga z dne 5. 12. 2003, po zastopniku Otium
d.o.o. Ljubljana.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2005
Dn 2727/2005
Os-17407/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Marije
Vatovec, Jadranska c. 18, Ankaran, zaradi
izbrisa starih hipotek in prepovedi odsvojitve
in obremenitve odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke in prepovedi odtujitve na podlagi posojilne
pogodbe z dne 26. 10. 1983, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 800.000 DIN, z 8%
letnimi obrestmi in p.p., pri vl. št. 165, nepremičnini parc. št. 238/2, k.o. Ankaran, pri solastniškem deležu do 1/2 Vatovec Marije, roj.
24. 10. 1945, Ankaranska c. 18, Ankaran.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave
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tega oklica vloži ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 6. 2005
Dn 7058/2004
Os-17408/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Katke
Tepič, Zg. Škoﬁje 87, ki jo zastopa odv. Rajko
Trunkl iz Kopra, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne 9.6. 2005 odločilo:
uvede se postopke dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 167/3 k.o. Škoﬁje, gospodarsko poslopje v izmeri 20 m2, pri kateri
je predlagateljica Tepič Katka, Zg. Škoﬁje 87,
Škoﬁje, z mero verjetnosti izkazala lastninsko
pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 167/3, k.o. Škoﬁje, se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige, oziroma
obstoj pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 6. 2005
Dn 12947/1998
Os-2856/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mandossi
Cvetke, Celovška 287, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini 45.E
– stanovanju št. 45, v V. nadstropju, Celovška 287, Ljubljana, vpisani v podvložku št.
2666/45, katastrska občina Dravlje, dne 3.
11. 2004, pod opr. št. Dn 12947/1998, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12. 1977, za nepremičnino
– dvosobno stanovanje v V. nadstropju hiše
v Ljubljani, Celovška 287, sklenjene med
NK Olympia – Nogometni klub Ljubljana,
Ljubljana, Cankarjeva 10, kot prodajalcem
in Mandossi Cvetko, Ljubljana, Miklošičeva
34, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17 .1. 2005
Dn 10432/2000
Os-13715/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Terezije Arh,
Zaloška 92c, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Sonja Dolinar iz Ljubljane, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka 5,
v izmeri 28,78 m2, v 1. nadstropju stavbe
na naslovu Zaloška cesta 92c, Ljubljana, z
identiﬁkatorjem 5.E, vpisanim v podvložek
številka 1432/5, v katastrski občini Moste,
dne 5. 11. 2004, pod opr. št. Dn 10432/2000,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
69-2035 z dne 29. 1. 1969, za nepremičnino – garsonjero št. 5, v 1. nadstropju bloka
»Selo«, ki stoji na parc. št. 1062, 1064, 1065,
1067, 1068, 1070/1, 1071, k.o. Moste, sklenjene med SGP Zidar Kočevje, kot prodajal-
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cem in Rezko Petrič, Hrenova 5, Ljubljana,
kot kupko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2005
Dn 7181/2004
Os-15764/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Selaković, Topniška 23, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 4 v
pritličju, s kletjo številka 4, Topniška 23, Ljubljana, vpisanima v podvložek številka 2842/4
z identiﬁkatorjema 7.E in 8.E, katastrska občina Bežigrad, dne 2. 2. 2005 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe številka 87/64 z dne 16. 9. 1964, sklenjene med
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje, ki ga zastopa direktor Alojz Nebec
in kupcem Stanovanjskim skladom občine
Ljubljana – Center, Ljubljana, ki jo zastopa
direktor Reiner, za eno trisobno stanovanje v
pritličju – vzhodna stran, stanovanjski objekt
S-2 ob Topniški ulici v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
Dn 1061/2002
Os-16252/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Petre Tomc Šavora,
Gosposvetska c. 36, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 6, z identiﬁkacijsko številko 13.E in 14.E in vpisanem v
podvložku št. 1844/10, v k.o. Koroška vrata,
dne 20. 5. 2005, pod opr. št. Dn 1061/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 5/91 z dne 10. 12. 1991 in dodatka k tej
pogodbi z dne 23. 7. 1995, o prodaji stanovanja št. 6, v I. nadstropju stanovanjske hiše
na Gosposvetski c. 36 v Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom 13.E in 14.E ter vpisanem
v zemljiškoknjižni podvložek št. 1844/10, v
katastrski občini Koroška vrata, sklenjene med
Tovarno dušika Ruše p.o., Ruše, Tovarniška
c. 51, ki jo zastopa generalni direktor Marjan
Hriberšek, kot prodajalcem in Javernik Ireno,
Gosposvetska c. 36, Maribor, in s katero je
prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na
ime kupke za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2005
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Dn 5629/2004
Os-18443/05
Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 237. člena v zvezi z 204. členom Zakona
o zemljiški knjigi izdaja naslednji oklic:
začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini:
– stanovanje št. 24, v 5. etaži v izmeri 31,77 m2, identiﬁkacijska št. dela stavbe
00922/055,
– pomožni prostor v 1. etaži v izmeri 1,84 m2, identiﬁkacijska št. dela stavbe
00922/056,
stanovanjskega bloka na parc. št. 898,
k.o. Kandija, na naslovu Smrečnikova ulica
24, Novo mesto.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se zahteva, je izvirnik kupne pogodbe št. I-1140/70
z dne 28. 9. 1970, sklenjene med Dominvest
Novo mesto in Pepco Vidmar, Smrečnikova
ulica 24, Novo mesto.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva
vknjižba lastninske pravice na zgoraj omenjenih nepremičninah: Pepca Jožefa Vidmar,
Smrečnikova ulica 24, Novo mesto, EMŠO
0103926505258.
Poziva se imetnike pravic, da v roku dveh
mesecev od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 6. 2005
Dn 5630/2004
Os-18445/05
Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 237. člena v zvezi z 204. členom Zakona
o zemljiški knjigi izdaja naslednji oklic:
začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini:
– stanovanje št. 6, v 2. etaži v izmeri
31,77 m2, identiﬁkacijska št. dela stavbe
00922/021,
– pomožni prostor v 1. etaži v izmeri 1,84 m2, identiﬁkacijska št. dela stavbe
00922/022,
stanovanjskega bloka na parc. št. 898,
k.o. Kandija, na naslovu Smrečnikova ulica
24, Novo mesto.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se zahteva, je izvirnik kupne pogodbe št. I-1141/70
z dne 28. 9. 1970, sklenjene med Dominvest
Novo mesto in Brigito Mavsar, Smrečnikova
ulica 24, Novo mesto.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj
omenjenih nepremičninah: Brigita Mavsar,
Smrečnikova ulica 24, Novo mesto, EMŠO
2406935505414.
Poziva se imetnike pravic, da v roku dveh
mesecev od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20 .6. 2005
Dn 399/2005
Os-19637/05
Začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini:
– parc. št. 1015/3, pašnik 646 m2, gosp.
poslopje 44 m2 in
– parc. št. 1015/4, vinograd 1555 m2,
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vpisani pri vl. št. 1182, katastrska občina Črešnjice, Okrajnega sodišča v Novem
mestu.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se zahteva, je izvirnik pogodbe u ugotovitvi skupnega premoženja in darilna pogodba z dne
16. 7. 1986, sklenjene med Povše Rezko,
roj. 1943, Novo mesto, Cesta herojev 64 in
Jožef Alojzom, roj. 1943, Novo mesto, Majde
Šilc 3, kot razvezanima zakoncema in njunim
sinom Jožef Rokom, roj. 1967, Cesta herojev
64, Novo mesto, kot obdarjencem.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj
omenjenih nepremičninah: Jožef Rok, Bratovševa ploščad 4, 1000 Ljubljana, EMŠO
0906967500169, in sicer do ene polovice.
Poziva se imetnike pravic, da v roku dveh
mesecev od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 7. 2005
Dn 3588/04
Os-16508/05
Okrajno sodišče v Sežani na predlog Rapajić Nedjeljka, Pinka Tomažiča 3, Sežana, in
Rapajić Nataše, Pinka Tomažiča 3, Sežana,
ki ju zastopa odvetnik Dušan Železnik iz Sežane, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 10, na naslovu Sežana, Vojkova 5, parc. št. 451 in 688,
vpisani v vl. št. 1512, k.o. Sežana, z dne 6. 6.
1996, ki sta jo sklenila Svetina Darinka, roj.
17. 2. 1957, Vojkova 5, Sežana in kupovalka
Uran Jana, roj. 8. 9. 1981, ki jo je zastopala
zakonita zastopnica mati Uran Katica, roj. 14.
8. 1959, obe Dutovlje 160.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe, sklenjene dne 12. 11. 1996,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 7. 6. 2005
Dn 1729/2004
Os-18829/05
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je po
zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Irene Kos,
stan. ulica Pohorskega odreda 7, Slovenska
Bistrica, ki jo po pooblastilu zastopa notar
Franc Marguč, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini – stanovanju v I. nadstropju,
v skupni izmeri 44,39 m2, na naslovu Ulica
Pohorskega odreda 7, Slovenska Bistrica,
vpisani pri podvložku št. 2628/4, na parceli
št. 785/2, k.o. Slovenska Bistrica, identiﬁkacijska številka 19/4, izdalo dne 21. 4. 2005,
sklep Dn. št. 1729/2004, s katerim je začelo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine:
– pogodbe o prodaji in odkupu dvosobnega stanovanja v polstolpnici B v Zg. Bistrici, ki
sta jo dne 22. 9. 1965 sklenila kupec stanovanja Kac Jožica, Slovenska Bistrica, Partizanska c. 6 in prodajalec stanovanja GP Granit,
Slovenska Bistrica, za dvosobno stanovanje
s čisto stanovanjsko površino 43 m2,
– prodajne pogodbe, ki sta jo dne 14.
8. 1990 sklenila prodajalka Jožica Kocuvan,
roj. Vernik, stan. Ljubljanska 19 b, Maribor
in kupca Dušanka Žižek, roj. Benc in ndl.
Marko Žižek, oba stan. Kolodvorska 11, Pra-

gersko, za dvosobno stanovanje, ki sestoji iz
dveh sob, kuhinje, kopalnice z WC, predsobe ter kleti v Slovenski Bistrici, Pohorskega
odreda 7.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj navedeni nepremičnini se predlaga v korist Irene Kos, EMŠO 0209979505716, stan. Ulica
Pohorskega odreda 7, Slovenska Bistrica,
do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 27. 6. 2005
Dn 2602/2004
Os-18830/05
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je po
zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Miljane
Ugeršek, stan. Gradišče 9, Slovenska Bistrica, ki jo po pooblastilu zastopa družba
Ramzes d.o.o., Podgrajsova 12, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
– stanovanju v 3. etaži, v skupni izmeri 14,45
m2, na naslovu Gradišče 9, Slovenska Bistrica, vpisani pri podvložku št. 2650/7, na parceli št. 1445/3, k.o. Slovenska Bistrica, identiﬁkacijska številka 1995/7, izdalo dne 17.
5. 2005, sklep Dn. št. 2602/2004, s katerim
je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
13/93, ki sta jo dne 18. 10. 1993 sklenila prodajalec Trgovsko podjetje Planika p.o. Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, ki ga zastopa
direktor Milan Stegne in kupka Miljana Ugeršek, EMŠO 0907965505291, stan. Gradišče
9, Slovenska Bistrica, za stanovanje št. 9, ki
se nahaja v tretjem nadstropju, v stanovanjski hiši na naslovu Gradišče 9, Slovenska
Bistrica, v skupni izmeri 16,01 m2.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj navedeni nepremičnini se predlaga v korist Miljane Ugeršek, EMŠO 0907965505291, stan.
Gradišče 9, Slovenska Bistrica, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 27. 6. 2005
Dn 2601/2004
Os-18831/05
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je po
zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Viktorja Horvata, stan. Gradišče 9, Slovenska Bistrica, ki
ga po pooblastilu zastopa družba Ramzes
d.o.o., Podgrajsova 12, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju v 3. etaži in shrambo v 1. etaži,
z identiﬁkacijsko številko 1995/6, v skupni
izmeri 76,01 m2, na naslovu Gradišče 9,
Slovenska Bistrica, vpisani pri podvložku št.
2650/6, na parceli št. 1445/3, k.o. Slovenska
Bistrica, izdalo dne 15. 4. 2005, sklep Dn. št.
2601/2004, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
15/93, ki sta jo dne 26. 2. 1993 sklenila prodajalec Gradbeno podjetje Granit Slovenska
Bistrica, ki ga zastopa direktor Peter Kosi in
kupec Milan Prelog, EMŠO 1411952500418,
stan. Gradišče 9, Slovenska Bistrica, za sta-
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novanje št. 7, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Gradišče 9, Slovenska Bistrica, v skupni izmeri 70,83 m2.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj navedeni nepremičnini se predlaga v korist Viktorja Horvata, EMŠO 2203941500140, stan.
Gradišče 9, Slovenska Bistrica, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 27. 6. 2005
Dn 2598/2004
Os-18833/05
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je po
zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana Simoniča, stan. Gradišče 9, Slovenska Bistrica,
ki ga po pooblastilu zastopa družba Ramzes
d.o.o., Podgrajsova 12, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju v 2. etaži in shrambo v 1. etaži, z identiﬁkacijsko številko 1995/3, v skupni izmeri
76,01 m2, na naslovu Gradišče 9, Slovenska
Bistrica, vpisani pri podvložku št. 2650/3, na
parceli št. 1445/3, k.o. Slovenska Bistrica, izdalo dne 14. 4. 2005, sklep Dn. št. 2598/2004,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-1790/91, ki sta jo dne
16. 1. 1992 sklenila prodajalka Republika
Slovenija, ki jo na podlagi sklepa Izvršnega
sveta Skupščine RS, št. 360-03/91-15/2-8 z
dne 5 .11. 1991, zastopa minister za notranje
zadeve Igor Bavčar in kupec Marjan Krempl,
roj. 1. 12. 1956, stan. Gradišče 9, Slovenska
Bistrica, za trisobno stanovanje št. 4, v prvem
nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
Gradišče 9, Slovenska Bistrica, v skupni izmeri 70,83 m2.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj navedeni nepremičnini se predlaga v korist Slavice Simonič, EMŠO 1402951505476, stan.
Gradišče 9, Slovenska Bistrica, do 1/2 in Ivana Simoniča, EMŠO 1104950500054, stan.
Gradišče 9, Slovenska Bistrica, do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 27. 6. 2005
Dn 2567/2004
Os-17985/05
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne 20.
5. 2005 začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 4. 8. 1993, št.
28/93, sklenjene med Konus, kemijska in usnjarska industrija d.o.o., Slovenske Konjice,
kot prodajalcem in Liljano Leber, kot kupko.
Pogodba se nanaša na nepremičnino, stanovanje v izmeri 60,44 m2, Mestni trg 16,
Slovenske Konjice, parc. št. 8.E, vpisanega
v vl. št. 1623/9, k.o. Slovenske Konjice. Pogodba se je po izjavi predlagateljev postopka
Boštjana Hrena in Janje Kovše izgubila. Na
navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Boštjana Hrena, EMŠO 0301975500551, Mestni trg 16,
Slovenske Konjice in Sonje Kovše, EMŠO
1801972505230, Skomarje 34, Zreče, za
vsakega do 1/2.

Št.

S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 15. 6. 2005
Dn 2494/2004
Os-17986/05
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne 17.
5. 2005 začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 18. 10. 1993, št.
108/93, sklenjene med Konus, kemijska in
usnjarska industrija d.o.o., Slovenske Konjice, kot prodajalcem in Olgo Leskovar in Srečkom Leskovarjem, kot kupcema. Pogodba
se nanaša na nepremičnino, stanovanje v
6. etaži, v izmeri 73,98 m2, Liptovska ulica
16, Slovenske Konjice, parc. št. 22.E, vpisanega v vl. št. 1919/22, k.o. Slovenske Konjice. Pogodba se je po izjavi predlagatelja
postopka Valterja Brumca izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Valterja Brumca,
EMŠO 0704952500578 in Marije Brumec,
EMŠO 2311960505215, oba stanujoča Liptovska ulica 16, Slovenske Konjice, za vsakega do 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 15. 6. 2005
Dn 3161/2004
Os-13507/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Šuštar Anice, Logatec, Partizanska ulica 10,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
1. pogodbe o kupoprodaji stanovanja št.
38/EG z dne 15. 4. 1986, sklenjene med
Gradnik Logatec, kot prodajalcem in Zamperlo Bizjak Evo, Ljubljana, Moša Pijadejeva
c. 31, kot kupovalko;
2. pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 28. 9. 1989, sklenjene med Zamperlo Bizjak Evo, Logatec, Pavšičeva ulica
26, kot prodajalko ter Anico Šuštar, Sava pri
Litiji, Sava 41, kot kupovalko;
za stanovanje št. 16, v 5. etaži bloka v Logatcu, Pavšičeva ul. 26, s pripadajočo kletjo,
na parc. št. 1567/3, k.o. Blekova vas, ki še ni
vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Anice Šuštar, Logatec, Pavšičeva
ul. 26.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe o kupoprodaji stanovanja
št. 38/EG z dne 15. 4. 1986 in pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 28. 9. 1989,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 10. 5. 2005
Dn 3380/2004
Os-17983/05
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
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predlagatelja Kli Logatec d.d., Logatec, Tovarniška cesta 36, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanja št. 15/E z
dne 23. 7. 1985, sklenjene med prodajalcem
Gradnik Logatec, podjetje za gradbene in
komunalne dejavnosti ter kupcem Slovenijales, Kombinat lesnopredelovalne industrije
Kli Logatec, za garsonjero 1/G, enosobno
stanovanje 10/G, enosobno stanovanje 11/G
in dvosobno stanovanje 18/E, v soseski S-1,
v Logatcu za Narodnim domom, v stanovanjskem bloku EG.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za
stanovanje št. 18, v 5. etaži, v izmeri 59,94
m2 in pomožni prostor v 1. etaži, v izmeri 2,76
m2, ident. št. 2016 4 10, Logatec, Pavšičeva
ulica 24, na parc. št. 1567/2, k.o. Blekova
vas, v korist Kli Logatec d.d., Tovarniška cesta 36, Logatec, mat. št. 5038251, na podlagi
navedene pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe št. 15/E z dne 23. 7. 1985 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 20. 6. 2005
Dn 3204/2004
Os-17984/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Alenke Vindišar, Dragomer, Pot na Polane 9,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
z dne 3. 7. 1995, sklenjene med Nevenko
Plemeniti, roj. 23. 11. 1964, kot prodajalko
in Francem Miheličem, roj. 18. 12. 1934, kot
kupcem, za nepremičnino, stanovanje št. 8, v
3. etaži, v izmeri 33,53 m2 in pomožni prostor
v 1. etaži, v izmeri 1,86 m2, ident. št. 33.E,
v Logatcu, Pavšičeva ulica 26, na parc. št.
1567/3, k.o. Blekova vas.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Alenke Vindišar, roj. 11. 5. 1950, Dragomer, Pot na Polane 9, Brezovica pri Ljubljani, na podlagi navedene pogodbe in ostalih
pogodb.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 20. 6. 2005

Amortizacije
N 23/2005
Os-15584/05
Predlagateljica Marija Toplak, stan. Prekorje 44/b, Škofja vas, je po pooblaščencu
odvetniku Ivanu Levcu predlagala razveljavitev vrednostnih listin, in sicer izgubljene
začasnice št. 0000486 z dne 15. 9. 1995, za
3175 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT,
skupaj v vrednosti 3,175.000 SIT, izdajatelja
Cetis-Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave tega
oklica.
Sodišče poziva vse, da podajo v oklicnem
roku ugovore zoper predlog za razveljavitev.
Če listina v določenem roku ne bo predložena sodišču, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 4. 2005
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N 34/2005
Os-18710/05
Na predlog Šuc Jožefa, Slatina 7, Ponikva, ki ga zastopa odvetnik Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to
je začasnice št. 0000469/B z dne 15. 3. 1996,
za 533 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT,
skupaj v vrednosti 533.000 SIT, ki ju je izdala
delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2005
N 28/2005
Os-18711/05
Na predlog Božič Karla, Tkalska 3a, Celje, ki ga zastopa odvetnik Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to
je začasnice št. 0000036/B z dne 15. 3. 1996,
za 427 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT,
skupaj v vrednosti 427.000 SIT, ki jo je izdala
delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2005
N 32/2005
Os-18712/05
Na predlog Rezar Branka, Ul. Frankolovskih žrtev 3, Celje, ki ga zastopa odvetnik Ivan
Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to je začasnice št. 0000399 z dne
15. 9. 1995, za 189 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti 189.000 SIT
in začasnice št. 0000399/B z dne 15. 3. 1996,
za 533 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT,
skupaj v vrednosti 533.000 SIT, ki ju je izdala
delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2005
N 30/2005
Os-18714/05
Na predlog Krajnc Milana, Ul. V. Prekomorske brigade 17, Celje, ki ga zastopa
odvetnik Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to je začasnice
št. 0000217 z dne 15. 9. 1995, za 189 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v
vrednosti 189.000 SIT, ki jo je izdala delniška
družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
N 6/2005
Os-17401/05
Okrajno sodišče v Brežicah je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki
jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Novem mestu, zoper nasprotno
udeleženko Katkić Katarino, Podvrh 81, Samobor, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
sodnega depozita, dne 13. 6. 2005 sklenilo:
nasprotni udeleženki Katkić Katarini, Podvrh 81, Samobor, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem
postopku, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Danico Kostevc, Pod obzidjem 26,
Brežice.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko vse do takrat, dokler naspro-
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tna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 13. 6. 2005
I 4/2005
Os-19627/05
Okrajno sodišče v Cerknici je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa Branko Lipovec, odvetnik v
Kranju, proti dolžniku Petru Cimpermanu, nazadnje stanujočem Zavrh 5, Nova vas, sedaj
neznanega bivališča, zaradi izterjave 60.297
SIT s pp, dne 30. 6. 2005 sklenilo:
dolžniku Petru Cimpermanu, neznanega
bivališča, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju, postavi začasna zastopnica,
odvetnica Nives Vidmar, Notranjska cesta 14,
Logatec.
Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 30. 6. 2005
Pg 291/98
Os-17671/05
Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških
žrtev 12, Krško, je v gospodarskem sporu
Pg 291/98, ki se vodi po tožbi tožeče stranke
Servistransport d.d. Zagreb, Vodovodna 20
a, Zagreb, Republika Hrvaška, zastopane
po odvetniku Šribar Dragu iz Brežic, zoper
tožene stranke SOFT-ING d.d. Brežice, Cesta prvih borcev 11, Brežice, zastopano po
odvetniku Derstvenšek Branku iz Sevnice,
Hornung Franja, Maršala Tita 37, Orahovica,
Republika Hrvaška, zastopanega po odvetniku Derstvenšek Branku iz Sevnice, Filaković Mirka, 18 Concorde P1, 720, Toronto,
M3C3T9, Ontario, Kanada in ostale, zaradi
ugotovitve ničnosti pogodbe o spremembi
statusa in dejavnosti podjetja SOFT-ING d.d.
Brežice, toženi stranki Filaković Mirku, 18
Concorde P1, 720, Toronto, M3C3T9, Ontario, Kanada, postavilo začasnega zastopnika v skladu s 4. točko drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, in
sicer odvetnika Branka Rožmana iz Brežic,
Černelčeva 3 a, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v tem postopku vse dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita
pred tukajšnjim sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 6. 2005
Ig 1999/07335
Os-17849/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič, v izvršilni zadevi upnice
Delo Tiskarna d.d., Dunajska 5, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetniška pisarna Colja, Rojs &
partnerji iz Ljubljane, zoper dolžnika Dupanovič Ekrema, Gorazdova 15, Ljubljana, (prej
Week d.o.o.), zaradi izterjave 1,938.763,96
SIT s pp, dne 2. 6. 2005 sklenilo:
dolžniku Dupanovič Ekremu se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem, odvetnico v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
I 2004/05685
Os-18441/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, zoper dolžnico Zobavnik Liljano
(poročeno Zupančič), Kersnikova 28, Ljubljana, zaradi izterjave 50.470,10 SIT s pp, dne
20. 6. 2005 sklenilo:
dolžnici Zobavnik Liljani poroč. Zupančič,
se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku - ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2005
I P 4098/2004
Os-18706/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni
sodelavki Tadeji Oštir, v pravdni zadevi tožeče stranke Olge Marič, Ojstro 3a, Trbovlje, ki
jo zastopa Milan Vajda, odvetnik v Ljubljani,
zoper toženo stranko Roberta Baranjo, Hotunje 3, Ponikva, zaradi plačila 60.000 SIT s
pp, dne 22. 6. 2005 sklenilo:
toženi stranki, Robertu Baranji, se v
pravdni zadevi opr. št. I P 4098/2004 postavi
začasno zastopnico, Biserko Avsec, odvetnico v Ljubljani.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I P
4098/2004, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2005
VII P 214/2001
Os-18708/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Miheli Mohorič, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi stranki
Vesni Pfeifer, Avčinova 6, Ljubljana, sedaj
Gabrje 54, Dobrova, ki jo zastopa začasna
zastopnica Maja Ramšak, odvetnica v Ljubljani, zaradi plačila 40.895,80 SIT s pp, dne
21. 6. 2005 sklenilo:
Maja Ramšak, odvetnica v Ljubljani, se
razreši dolžnosti začasne zastopnice v obravnavani pravdni zadevi.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 205
I 96/06460
Os-12306/04
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Borisu
Lahu, stan. Zg. Selnica 73, Selnica ob Dravi,
v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, zaradi
izterjave denarne terjatve 211.703,60 SIT s
pp., postavilo začasnega zastopnika, odvet-
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nika Nenada Zečevića, Svetozarevska 10,
Maribor, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem
postopku zastopa od 13. 4. 2004 in vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
Center za socialno delo Maribor, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da
je postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 2004
P 376/2004
Os-8284/05
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici - svétnici Tatjani Sotlar, v
pravdni zadevi tožeče stranke Horvat Terezije, Noršinci 37, ki jo zastopa odvetnik Danilo
Hari iz Murske Sobote, zoper toženo stranko
Horvat Štefana, nazadnje stanujočega Kopališka 20, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Jože
Korpič iz Murske Sobote, zaradi ugotovitve
lastninske pravice s priposestvovanjem (sp.
vr. 600.000 SIT s pp), zunaj naroka, dne 14.
3. 2005 izdaja oglas:
s sklepom tukajšnjega sodišča opr. št. P
376/2004 z dne 4. 1. 2005, je na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
postavljen odvetnik Jože Korpič, Slomškova
1, Murska Sobota, za začasnega zastopnika
toženi stranki Horvat Štefanu, nazadnje stanujočemu Kopališka 20, Maribor.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 3. 2005
N 46/2003
Os-19648/05
Okrajno sodišče v Novi gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Rijavec Marice, Ozeljan 10, Šempas, ki jo zastopa odv.
Ana Jug iz Nove Gorice, zoper nasprotni
udeležnki 1. Elifani Heleno, Via Garzarolli 32, Gorica, Italija in 2. Grillotti Ljudmilo,
neznanega prebivališča, zaradi predloga za
delitev nepremičnin, izven naroka, dne 5. 7.
2005 sklenilo:
na podlagi 5. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku se drugi
nasprotni udeležnki Grillotti Ljudmili postavi začasno zastopnico, odv. Mirjam Kragelj
Likar iz nove Gorice, katera bo udeleženko
zastopala v nepravdni zadevi N 46/2003 pred
sodiščem, vse dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 7. 2005
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Novem mestu, Vrhovčeva 18, zoper dolžnika Dušana Cimperška, Gornje Brezovo 5b,
Sevnica, zaradi izterjave 2,201.081,30 SIT,
v skladu z 82. členom Zakona o pravdnem
postopku in 15. členom Zakona o izvršilnem
postopku sklenilo:
dolžniku Dušanu Cimperšku, nazadnje
stanujočem Gornje Brezovo 5b, Sevnica, se
postavi začasni zastopnik, odvetnik Drago
Šribar, Dalmatinova 5, Krško.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem izvršilnem postopku zastopal dolžnika,
dokler ne bo dolžnik ali njegov pooblaščenec
nastopil pred sodiščem oziroma dokler ne bo
Center za socialno delo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 30. 5. 2005

Krasniqi Shaipa, nazadnje stanujočega Šalek
93, Velenje, zaradi izterjave 27,260.783,42
SIT s pp, na podlagi drugega odstavka 4.
točke drugega odstavka in četrtega odstavka
82. člena ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ, s
sklepom z dne 17. 5. 2005, dolžniku Krasniqi Shaipu v predmetnem izvršilnem postopku postavilo začasnega zastopnika, Rudija
Paholeta, Cesta bratov Mravljak 1, Velenje,
odvetnika iz Velenja. Začasni zastopnik bo
zastopal dolžnika v tem izvršilnem postopku
vse dotlej, dokler dolžnik sam ali pa njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 24. 5. 2005c

P 34/2005
Os-18821/05
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem
sodniku Matjažu Kučiču, v pravdni zadevi
tožeče stranke Antona in Cecilije Grilc, oba
stanujoča Pečje 16, Sevnica, zoper toženo
stranko Olgo Calisto, Graz, Avstrija, Conrad
v. Hoetzedorfstrasse 33 in Otmarja Calisto,
Graz, Avstrija, Conrad v. Hoetzedorfstrasse
33, zaradi priposestvovanja, pct. 150.000
SIT, dne 29. 6. 2005 sklenilo:
toženima strankama Olgi Calisto in Otmarju Calisto, nazadnje stanujočima Graz,
Avstrija, Conrad v. Hoetzedorfstrasse 33,
Graz, Avstrija, Conrad v. Hoetzedorfstrasse
33, se postavi začasni zastopnik, odv. Branko
Derstvenšek iz Sevnice.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler toženca
ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika bo sodišče obvestilo organ, pristojen za socialne
zadeve in tožnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 6. 2005

P 95/2004
Os-17402/05
Okrajno sodišče v Velenju je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v pravdni zadevi
tožeče stranke Ivana Crnjaca, Podgora 49,
Šmartno ob Paki, ki ga zastopa Silvestra Pikl
odvetnica iz Mozirja, proti toženi stranki Max
Kolenc-Immoos, z zadnjim znanim bivališčem Krepperstrasse No. 3, Kussnacht, 8002
Schweiz (Švica), sedaj neznanega bivališča,
zarad izstavitve z.k. listine zaradi pridobitve
lastninske pravice s priposestvovanjem, sklenilo da se toženi stranki Maxu Kolencu Immoosu, sedaj neznanega bivališča, postavi
začasni zastopnik, odvetnik Darko Repenšek
iz Velenja.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopijo pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 6. 2005

In 2005/00065
Os-19628/05
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi opr. št. In 2005/00065, upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
zoper dolžnico Berto Mervar, Glavni trg 18,
Novo mesto, zaradi plačila 542.428,48 SIT s
pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom ZIZ dolžnici zaradi nemožnosti
vročitve sodnih pisanj postavilo začasnega
zastopnika Boruta Tirana, odvetnika iz Novega mesta.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnice v tej zadevi vse dotlej, dokler se
ne ugotovi njeno bivališče oziroma dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopita
pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 7. 2005

P 34/2005
Os-19384/05
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem
sodniku Matjažu Kučiču v pravdni zadevi tožečih strank Antona in Cecilije Grilc, oba stanujoča Pečje 16, Sevnica, zoper toženi stranki
Olgo Calisto in Otmarja Calisto, oba Graz, Avstrija, Conrad v. hoetzedorfstrasse 33, zaradi
priposestvovanja, pct. 150.000 SIT, dne 29.
6. 2005 sklenilo, da se toženima strankama
Olgi in Otmarju Calisto, nazadnje stanujočima
Graz, Avstrija, Conrad v. Hoetzedorfstrasse
33, Graz, Avstrija, postavi začasni zastopnik,
odv. Branko Derstvenšek iz Sevnice.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler toženca
ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 6. 2005

Z 42/2002
Os-16866/05
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi
upnice Republike Slovenije, ki ga zastopa
Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v

In 138/04
Os-15034/05
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni zadevi upnice Volksbank - Ljudske banke, d.d.,
Dunajska c. 128/a, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Aleš Maček iz Celja, zoper dolžnika

Oklici dedičem
D 50/2004
Os-16246/05
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni
Renier, v zapuščinski zadedvi po dne 11. 3.
1971 umrli Stephi Anni Bogovich, hčeri Johana, roj. 19. 11. 1922, nazadnje stanujoči
Michigan, Manchester, 14188 Sharon Hollow
RD, podaje naslednji oklic:
zakonita dedinja Helena Bogovich Beck,
nazadnje stanujoča 14188 Sharon Hollow
Road, Manchester, Michigan, ZDA, se poziva, da v roku enega leta od objave oklica
na oglasni deski tukajšnjega sodišča in tega
oklica, priglasi svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 6. 2005
D 13/2005
Os-16248/05
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni
Renier, v zapuščinski zadevi po dne 12. 3.
1979 umrli Neži Cerjak, hčeri Jakoba, roj. 9.
12. 1897, nazadnje stanujoči Gorenji Leskovec 4, Blanca, podaje naslednji oklic:
zakonite dediče po pokojni Neži Cerjak,
roj. 9. 12. 1897, nazadnje stanujoči Gorenji
Leskovec 4, Blanca, katerih podatkov sodišče nima, se poziva, da v roku enega leta
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od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča in tega oklica, priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku tega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 6. 2005
III D 783/03
Os-13691/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Mazovnik Ani,
hčeri Antona, roj. 15. 7. 1948, umrli 1. 11.
2003, nazadnje stanujoči v Ljubljani, Kališnikov trg 7, Ljubljana, državljanki Republike
Slovenije.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2005
III D 42/2004
Os-19625/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Peretić Vladu,
sinu Radoslava, roj. 28. 6 1947, umrlem 15.
12. 2003, nazadnje stanujočem v Ljubljani,
Črtomirova ulica 24, Ljubljana, državljanu
Republike Slovenije.
Kot zakonita dedinja pride v poštev tudi
zapustnikova mati Barbara Peretić, katere
naslov je neznan. Sodišče zaradi navedenega na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva Barbaro Peretič, da se priglasi
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2005
III D 701/2002
Os-19626/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ravnihar Boženi, hčeri Vladimirja, roj. 18. 3. 1914, umrli
11. 10. 2002, nazadnje stanujoči Puhova ulica 2, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2005
I D 142/2001
Os-18602/05
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojni Mariji Katarini Žnider,
rojeni Mernik, hčerki Matije, rojeni 21. 11.
1924, nazadnje stanujoči Dvorakova 10/A
Maribor, umrli 25. 1. 2001.
Sodišče poziva njeno dedinjo Ireno Šajn
in druge morebitne dediče ter vse, ki bi karkoli vedeli o njenih dedičih, da se priglasijo
Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Po preteku enega leta bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

II D 241/2003
Os-18718/05
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Kozelj
Marijani, roj. 4. 8. 1902, nazadnje stan. v
Mariboru, Poljančeva 5, ki je umrla 13. 12.
1995.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine o pokojni Kozelj Marijani, da se
priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru, v
enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2005
D 98/2005
Os-19012/05
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojni Muršič Antoniji, roj.
9. 4. 1923, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Radenci, Finžgarejva
ul. 8, ki je umrla 4. 4. 2005, da se priglasijo
Okrajnemu sodišču v Gornji Radgoni, v enem
letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 28. 6. 2005

Oklici pogrešanih
N 302/2004
Os-19624/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek zaradi razglasitve Janeza Pečnika, roj. 11. 6. 1936, stanujočem Fužine 1, Ljubljana, za mrtvega.
Pogrešani je zapustil Slovenijo ter se leta
1964 iz Kanade zadnjič javil svoji materi. Na
naslov v Kanadi je bilo poslano pismo, ki pa
se je vrnilo z oznako, da je naslovnik neznan.
Od leta 1964 se Janez Pečnik ni javil več
nobenemu od sorodnikov.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče Janeza Pečnika poziva, da se oglasi, vse ki kaj vedo o njegovem
življenju pa, da to v treh mesecih od objave
tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v
Ljubljani. Po poteku tega roka bo sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1542/2004
Rg-9023/05
Okrožno sodišče v Kopru je v registrski
zadevi prenehanja po skrajšanem postopku
družbe MCM Holding, proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o., Kolomban 9/f, Ankaran, vpisne pod vložno št. 1/6013/00, s sklepom Srg
1542/2004 z dne 25. 2. 2005, sklenilo:
ugovor upnika je utemeljen, zato se razveljavi sklep o prenehanju družbe MCM
Holding, proizvodnja, trgovina, storitve,
d.o.o., Kolomban 9/f, 6280 Ankaran, po
skrajšanem postopku, ki ga je sprejel družbenik dne 18. 10. 2004 in ki je bil po naslov-

nem sodišču objavljen v Uradnem listu RS,
št. 4, dne 14. 1. 2005.
Družbeniki so dolžni nadaljevati postopek likvidacije v redni obliki.
Z razveljavitvijo sklepa o prenehanju po
skrajšanem postopku izgubijo pravni učinek
tudi izjave družbenikov o prevzemu odgovornosti za obveznosti družbe.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 3. 2005
Srg 618/2005
Rg-16862/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba N.C.P. Koper, proizvodnja, trgovina, ﬁnančne in komercialne storitve,
d.o.o., Vojkovo nabrežje 30a, 6000 Koper,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/3650/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenika z dne 17. 5.
2005.
Družbenik Nenad Cetinić iz Hrvaške,
Horvaćanska 162, Zagreb, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba nima zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 6. 2005
Srg 10867/2004
Rg-34319/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Contis, trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Kantetova 56G,
objavlja sklep:
Contis, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Kantetova 56G, reg. št. vl.
1/23243/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Aleksander Horvat in
Majda-Marija Horvat, Kantetova ulica 56,
Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2004
Srg 07586/2004
Rg-27699/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Bioform, Podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.,
Ljubljana, Črtomirjeva 27, objavlja sklep:
Bioform, Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Ljubljana, Črtomirjeva 27, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 8. 2004.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Cilenšek Jože, Ljubljana,
Črtomirova ulica 27 in Gjud Tomislav, Ljubljana, Kunaverjeva ulica 12, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na vsakega družbenika do 1/2.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2004
Srg 00179/2005
Rg-1752/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Kos galerija, podjetje za galerijsko dejavnost d.o.o.,
Štefanova 5, Ljubljana, ki jo zastopa notar
Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike 3,
objavlja sklep:
družba Kos galerija, podjetje za galerijsko dejavnost d.o.o., Štefanova 5, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družabnice z dne 21. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Habič Urša, Katreževa pot
21, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družabnice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2005
Srg 04239/2005
Rg-14094/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Intermarket, svetovanje, organizacija in trgovinske
storitve d.o.o., Ljubljana, Martinčeva 12, objavlja sklep:
družba Intermarket, svetovanje, organizacija in trgovinske storitve d.o.o.,
Ljubljana, Martinčeva 12, reg. št. vl.
1/02442/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 22. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Žebre Borut, Martinčeva
ulica 12, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
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dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2005
Srg 05023/2005
Rg-18423/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Dimnik Commerce,
družba za trgovino in gostinstvo, k.d., Ljubljana, Martina Krpana 71, objavlja sklep:
družba Dimnik Commerce, družba za
trgovino in gostinstvo, k.d., Ljubljana,
Martina Krpana 71, reg. št. vl. 1/128105/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 13. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so 1. Dimnik Bojana, Martina
Krpana 71, Ljubljana, 2. Dimnik Jure, Martina Krpana 71, Ljubljana, 3. Dimnik Sabina,
Martina Krpana 71, Ljubljana in 4. Savič Jovan, Šišenska cesta 40, Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2005
Srg 07480/2005
Rg-19198/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe PFS, družba za
poslovno svetovanje d.o.o., Vilharjeva 29,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba PFS, družba za poslovno svetovanje d.o.o., Vilharjeva 29, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/13516/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
20. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je družba Svema Trade, trgovina, izvoz in uvoz in inženiring d.o.o.,
Vilharjeva cesta 29, Ljubljana, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2005
Srg 07268/2005
Rg-19392/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe KHAN, podjetje
za marketing, trgovino, zunanjo trgovino,
gostinstvo in turizem d.o.o., Ljubljana, Mijavčeva 32, ki jo zastopa odvetnica iz Ljubljane
Katarina Benedik, objavlja sklep:
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KHAN, podjetje za marketing, trgovino, zunanjo trgovino, gostinstvo in turizem d.o.o. Ljubljana, Mijavčeva 32, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Čučkin Marjan, Škoﬂjica,
Klanec 13, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2005
Srg 07607/2005
Rg-19394/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe MHS, Avtovzdrževanje, avtovleka, trgovina z rabljenimi
avtomobili d.o.o. Škoﬂjica, Pot na Debeli
hrib 54, ki jo zastopa Maja Ramšak, odvetnica iz Ljubljane, objavlja sklep:
MHS, Avtovzdrževanje, avtovleka,
trgovina z rabljenimi avtomobili d.o.o.,
Škoﬂjica, Pot na Debeli hrib 54, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Spreitzer Henrik in Spreitzer Matjaž, oba stanujoča Škoﬂjica, Pot
na Debeli hrib 56, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2005
Srg 290/2005
Rg-15725/05
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Testenine Glavina – Jukić, proizvodnja in trgovina d.n.o., Mlinska ulica
14, Lendava, ki je vpisana v reg. vložku
tega sodišča št. 1/2650/00, matična številka
1754092, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov Glavina Branka,
Tomšičeva ulica 14, Lendava in Jukić Milana, Tomšičeva ulica 8, Lendava, z dne
17. 5. 2005.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.
Družbenika prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Aktivno premoženje družbe prevzameta
družbenika, vsak do ene polovice.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni
od dneva objave tega sklepa vložijo ugo-
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vor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 5. 2005
Srg 447/2005
Rg-18717/05
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Krucion, vulkanizerstvo in
trgovina d.o.o., Šentjernej, Groblje pri Prekopi 53, objavlja sklep:
družba Krucion, vulkanizerstvo in trgovina d.o.o., Šentjernej, Groblje pri Prekopi 53, vpisana na reg. vl. št. 1-3579/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Tatjana Cujnik in Marjan
Cujnik, oba Šentjernej, Groblje pri Prekopi
53, z ustanovitvenim kapitalom 1,675.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 1,675.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Tatjano Cujnik in Marjana Cujnika, in
sicer v sorazmerju s poslovnima deležema
družbenikov.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 6. 2005
Srg 124/2005
Rg-19395/05
Družba Berden in drugi, ekonomske
storitve d.n.o., Zoisova pot 6, Ptuj, reg. št.
vl. 1/9430-00, katere ustanovitelja sta Martin Berden, Zoisova pot 6, Ptuj, in Simona
Berden, Volkmerjeva cesta 27, Ptuj, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 22. 4. 2005,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom sta prevzela Martin
Berden in Simona Berden.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 7. 2005
Srg 12/2005
Rg-4975/05
Družba Motomentor, avtošola d.o.o.,
Mariborska cesta 60, Dravograd, reg. št.
vl. 1/1433-00, katere družbenika sta Stanko
Miglič in Samo Miglič, po sklepu skupščine
z dne 28. 12. 2004, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Stanko Miglič, Maistrova 7, Slovenj Gradec in Samo
Miglič, Prisojna ulica 5, Ljubljana.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 2. 2005
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Merkur – trgovina in storitve, d.d.,
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, preklicuje
štampiljko pravokotne oblike z naslednjo
vsebino: (v prvi vrstici) MERKUR (v drugi
vrstici) MERKUR, trgovina in storitve, d.d. (v
tretji vrstici) 4202 Naklo, Cesta na Okroglo 7
(v četrti vrstici) 289, barva odtisa – blazinice
je zelena. Ob-21273/05

Priglasitveni list
Karlovič Srečko, Dolinska cesta 43,
Koper – Capodistria, obrtno dovoljenje, št.
017174/1532/00-27/195, izdano dne 1995.
gnz-194371
Popovič Dragi, Vanganelska 79/a, Koper
– Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/03.2963/01, izdan dne 2002.
gnu-194401

Potne listine
Berić Pavla, Cankarjeva 11, Nova Gorica,
potni list, št. AI 000025936, izdala UE Nova
Gorica. gnu-194605
Bezjak Aleksandra, Tržec 43, Videm pri
Ptuju, potni list, št. P00049873, izdala UE
Ptuj. gnh-194539
Došen Tomislav, Česnikova 8, Ljubljana,
potni list, št. P00296538. gnn-194658
Džeba Ivana, Kardeljeva cesta 77, Maribor,
potni list, št. P00324289. gnh-194689
Eckert Tomaž, Kantetova 4, Ljubljana,
potni list, št. P00604240, izdala UE Ljubljana.
gnl-194385
Gliha Mirko, Cesta XV., Veliki Gaber,
potni list, št. P00612263, izdala UE Trebnje.
gng-194590
Gorišek Angela, Borova vas 20, Maribor,
potni list, št. P00794760. gnc-194494
Gorjan Saša, Cesta na Cuklje 58/b,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. P00045857,
izdala UE Nova Gorica. gnu-194480
Hace Gregor, Reška ulica 33, Ljubljana,
potni list, št. P00912925, izdala UE Ljubljana.
gnp-194631
Hodžić Senad, Koželjskega ulica 3,
Velenje, potni list, št. P00970346, izdala UE
Velenje. gnh-194489
Jakončič Saša, Kozana 5, Vojnik, potni
list, št. P00096798, izdala UE Nova Gorica.
gnt-194477
Jakša Samo, Cesta Jaka Platiše 7, Kranj,
potni list, št. P00305655. gnp-194381
Kušar Uroš, Videm 37/a, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P00866092, izdala UE Ljubljana.
gnz-194596
Loparnik Borut, Porentova 1, Ljubljana,
potni list, št. P00174590, izdala UE Ljubljana.
gno-194611
Mešić Danijel, Trg svobode 2, Trbovlje,
potni list, št. P01117424, izdala UE Trbovlje.
gny-194372
Mežnar Matjaž, Pot na zali Rovt 11, Tržič,
potni list, št. P00952662. gnt-194452

Prelac Urban, Maroltova 12, Ljubljana,
potni list, št. P00873093, izdala UE Ljubljana.
gni-194538
Sitar Ludvik, Kungota pri Ptuju 155,
Kidričevo, potni list, št. P01056695, izdala
UE Ptuj. gnb-194495
Šušteršič Matjaž, Zgornje Bitnje 214,
Žabnica, potni list, št. P00739801, izdala UE
Kranj. gng-194540
Šut Matej, Brezovica 15, Kropa, potni
list, št. P01134347, izdala UE Radovljica.
gnr-194479
Vuk Janez, Miren 109, Miren, potni list,
št. P00770918, izdala UE Nova Gorica.
gns-194478

Osebne izkaznice
Ažman Marija, Jakšičeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000236290.
gnn-194458
Babić Mladen, Steletova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001817919.
gnc-194469
Bajec Mojca, Col 3, Ajdovščina, osebno
izkaznico, št. 001791729. gng-194415
Bambič Cirila, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001621975.
gnq-194455
Barlič Vehovec Mark, Trojane 14,
Trojane, osebno izkaznico, št. 001798925.
gne-194617
Bastl Sara, Podsmrečje 14, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 000380405.
gnx-194473
Bauman Daniel Tilen, Lenardonova
ulica 40, Maribor, osebno izkaznico, št.
001419053. gne-194442
Blatnik Jožica, Gabrovka pri Zagradcu 1,
Zagradec, osebno izkaznico, št. 001743638.
gnt-194427
Bogataj Andrej, Log na Škofjo Loko
5, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000288844. gno-194532
Bračko Damjan, Bizjakova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000370234.
gnd-194418
Brajdič Lucija, Resslova ulica 7/b, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000903620.
gnu-194626
Brnot Sašo, Stara cesta 18, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000999168.
gne-194592
Cavnik Rok, Cesta talcev 15, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
001775513.
gno-194632
Cipot Alen, Črnci 51, Apače, osebno
izkaznico, št. 000820190. gnl-194635
Curk Marija, Idrijska cesta 27, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 000171580. gnc-194419
Cvijanović Dejan, Metelkova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001089877.
gne-194467
Čad Matija, Ježa 18, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000608369. gnp-194456
Čeru Blanka, Vrunčeva ulica 2, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000419207.
gno-194507
Črešnik Marija, Splitska ulica 11,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000438231.
gnn-194633
Črnigoj Anja, Bukovje 32, Postojna, osebno
izkaznico, št. 001360589. gnx-194423
Dajčman
Feliks,
Stanetinci
30/b,
Cerkvenjak, osebno izkaznico, št. 001822102.
gnk-194536
Debenjak Luka, Gregorčičeva 27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000426594.
gnv-194600
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Dragić Maja, Cesta španskih borcev 59/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001376337.
gnd-194468
Draksler Peter, Podreča 81, Mavčiče,
osebno
izkaznico,
št.
000022875.
gny-194422
Drinovec Špela, Okroglo 1/a, Naklo, osebno
izkaznico, št. 001731161. gnh-194514
Dvoršak Marija, Zemljičeva ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000032162.
gnd-194443
Fabrici Zorana, Lackova cesta 47,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001084251.
gnj-194437
Fideršek Dragica, Dominkuševa ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001873833.
gnf-194441
Filipič Tamara, Vrečova cesta 8, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000076084.
gnk-194636
Gjurin Gal, Laknerjeva ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001446925.
gnz-194446
Glad Uroš, Brilejeva ulica 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000107319.
gni-194463
Gliha Mirko, Cesta XV., Veliki Gaber,
osebno
izkaznico,
št.
001876184.
gnh-194589
Glogovšek Primož, Cesta Viktorja
Svetina 22, Jesenice, osebno izkaznico, št.
001195493. gnv-194500
Golubović Tadeja, Lucija, Čokova ulica 1,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000820773. gnj-194412
Gorišek Angela, Borova vas 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001422088.
gnk-194436
Gostečnik Ervin, Kraigherjeva ulica 16,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001167527.
gnt-194502
Gruden Boštjan, Kamnogoriška cesta 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000173538.
gnj-194462
Hašaj Mihaela, Ulica arhitekta Novaka
19, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000799241. gnq-194530
Horvat David, Bela ulica 28, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001328505.
gnt-194527
Jenko Marjan, Ilirska ulica 36, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000083413.
gnh-194439
Jerina Jožefa, Sinja Gorica 32,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000071090.
gnw-194499
Juhart Gašper, Tabor 39A, Tabor, osebno
izkaznico, št. 001868864. gnw-194399
Juvan Anastazija, Tabor 3, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001693975.
gnj-194612
Juvan Gal, Tabor 3, Domžale, osebno
izkaznico, št. 001863213. gng-194615
Juvan Jure, Tabor 3, Domžale, osebno
izkaznico, št. 001695216. gnh-194614
Juvan Miran, Tabor 3, Domžale, osebno
izkaznico, št. 001693993. gnf-194616
Kelenc Matej, Dolnja Bistrica 107,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 000405823.
gny-194472
Kelvišar Mojca, Pod Grančiščem 8,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 001340501.
gnu-194476
Kemperle Sandi, Hudajužna 22, Grahovo
ob Bači, osebno izkaznico, št. 001799514.
gng-194515
Kenda Gregor, Krtinovica 6, Štanjel,
osebno
izkaznico,
št.
001036528.
gny-194497
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Kermavnar Jože, Črna vas 260,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001480123.
gny-194447
Kocjančič Ida, Miren 246, Miren, osebno
izkaznico, št. 000642934. gni-194513
Kodrun Egon, Studence 10A, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000329315.
gnc-194394
Kogovšek Marija, Dajnkova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000300127.
gnx-194448
Koren
Boštjan,
Zgornje
Jablane
34/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001612319.
gnq-194505
Korenč Kristina, Ovsiše 7, Podnart, osebno
izkaznico, št. 000915129. gnp-194406
Korenčič Žiga, Okiškega 35, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001564893.
gnq-194655
Košir Kristina, Klavčičeva 2, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000025519.
gnj-194637
Koudela Tomislav, Savska cesta 46,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000550114.
gnc-194619
Kozelj Andrej, Tomšičeva ulica 1A,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001196820.
gnv-194400
Kožlin Boris, Trg 25. maja 15, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 001187164.
gnj-194512
Kragolnik Denis, Aškerčeva ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 001712252.
gnp-194431
Krajnc Janko, Bevkova ulica 9,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001425943.
gny-194397
Kraner Jure, Janževa Gora 15, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001451364.
gnt-194402
Kranjc Marija, Krka 70, Krka, osebno
izkaznico, št. 000775435. gns-194428
Krček Henrik, Sela 30/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001749391. gnr-194504
Križaj Sara, Kosarjeva ulica 54,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001353342.
gnc-194444
Lačen Štefan, Ulica Zorana Velnarja
26, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001809119. gns-194528
Lipovšek Davorin, Na Korošci 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000940110.
gnr-194454
Ločniškar Maja, Pustnice 56, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
001188225.
gnu-194451
Logar Gregor, Verd 184, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 000201450. gnq-194630
Lozej Mojca, Poreče 9, Podnanos, osebno
izkaznico, št. 001320913. gnb-194420
Marinič Karl, Šarhova ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000100293.
gnl-194460
Medved Alojz, Partizanska cesta 43,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000081973.
gnf-194591
Meršol Alan Teo, Merčnikova ulica 1/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001491606.
gnk-194461
Miklič Lidija, Gorenje Karteljevo 32, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001767101.
gnb-194620
Mikolič Gašper, Pod jezom 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001747930.
gnw-194449
Misja Aleš, Breg pri Polzeli 91A,
Polzela, osebno izkaznico, št. 000438808.
gnz-194396
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Mišmaš Alen, Stara cesta 31, Straža,
osebno
izkaznico,
št.
001648004.
gnz-194621
Mlinar Tadeja, Loke 14, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 01785569.
gnz-194471
Musič Anika, Rankovci 3, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001886759.
gnr-194529
Musič Drago, Rankovci 3, Tišina, osebno
izkaznico, št. 001756860. gnw-194524
Norčič Franc, Partizanska ulica 15,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000619758. gnv-194525
Novak
Breda,
Radomerje
15/c,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001141650.
gnm-194634
Nusdorfer
Alenka,
Željne
28/a,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001010699.
gnb-194645
Ostojić Vitomir, Golniška cesta 81,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000583666.
gnr-194429
Pajk David, Dolenčeva pot 14,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001214910.
gnq-194430
Pavlič Branko, Cesta Cirila Kosmača 10/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000347764.
gnf-194466
Pegan Nina, Gaberje 38, Štanjel, osebno
izkaznico, št. 001510331. gne-194417
Pelko Miloš, Zgornje Bitnje 7, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
000514834.
gnu-194426
Pevec Angela, Dolžanova pot 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000680116.
gnl-194435
Pivar Marija, Lendavska ulica 51, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000573513.
gnp-194531
Podgoršek Blaž, Kajuhova cesta 28,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000137016.
gnu-194501
Podgoršek Maja, Masljeva ulica 6,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000331544.
gni-194613
Poropat Guerrino Franceso, Sečovlje 90,
Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico, št.
000007350. gnm-194409
Povh Igor, Zgornji Obrež 31, Artiče, osebno
izkaznico, št. 001593915. gnm-194509
Požar Melita, Belsko 11, Postojna, osebno
izkaznico, št. 001383171. gnz-194421
Razpotnik Jure, Cankarjev trg 19, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000641173.
gny-194597
Ražem Branka, Vodnikova ulica 7/a, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001080675.
gny-194522
Rebernak Stanislava Ana, Ulica antona
Janše 2, Slovenske Konjice, osebno
izkaznico, št. 000704485. gnf-194516
Repolž Marija, Polica 99, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000193846.
gnw-194424
Rešek Janez, Pilonova 53, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001560688.
gne-194642
Rolih Nina, Rozmanova ulica 12, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001733738.
gnb-194520
Rozman Dennis, Žale 18/c, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001712869.
gne-194517
Rozman Janez, Lancovo 76, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000967108.
gnn-194408
Rozman Nataša, Ulica Slavka Gruma
60, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001826274. gnv-194625
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Rupnik Peter, Skaletova ulica 12A,
Celje, osebno izkaznico, št. 001355853.
gnm-194434
Sajnker Klemen, Zadobrova 90A, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 001682765.
gnn-194433
Schaffer Tončka, Štefančeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000392584.
gng-194465
Seljak Ivan, Belokriška cesta 38,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000840443. gnl-194410
Selman Denis, Pavšičeva 20, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001778640.
gno-194657
Sević Peter, Cankarjeva ulica 48, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000064453.
gns-194628
Siter Tobija, Grebenčeva cesta 4,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
001236521. gnm-194534
Smrkolj Klara, Trojane 14, Trojane, osebno
izkaznico, št. 001724034. gnd-194618
Softić Sanela, Slape 14, LjubljanaPolje, osebno izkaznico, št. 001169444.
gne-194542
Srebrnič Marko, Plešivo 49, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 000868254.
gnk-194511
Stanovnik Miha, Ulica Simona Jenka 11,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001875497.
gnm-194609
Steineker Janez, Betnavska cesta 85/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001589057.
gng-194440
Svenšek Matej, Kicar 54, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001658274. gns-194503
Šepić Halida, Dolenjska cesta 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000594444.
gnh-194464
Šipek Vanja, Zgornji Duplek 122, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 000942689.
gni-194438
Škvarč Luka, Cesta IV. Prekomorske 66,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 001717024.
gnh-194414
Šorn Stanislav, Podrečje 13, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000674006.
gnm-194559
Štepic Stanislav, Celovška cesta 83,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000728695.
gns-194603
Štrozak Viktor, Pod gozdom cesta V / 6,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000222049.
gnv-194425
Štrucl marko, Živakova ulica 12, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001503327. gnb-194445
Tesner Tilen, Pod Debnim Vrhom 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001146595.
gnm-194459
Tomažin Vinko, Draga pri Šentrupertu 27,
Šentrupert, osebno izkaznico, št. 000795360.
gnr-194404
Uršič Breda, Zagorica nad Kamnikom
14/a, Stahovica, osebno izkaznico, št.
000413015. gnc-194519
Uršič Ignac, Stari trg 120, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001037963.
gnp-194506
Valentinčič Vesna, Zagora 6, Deskle,
osebno
izkaznico,
št.
000256157.
gnt-194627
Vene Anton, Dolenje Skopice 29, Krška
vas, osebno izkaznico, št. 001496350.
gnl-194510
Vister Tibor, Pod lipami 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001770150.
gnv-194450
Vodičar Franko, Ročinj 23, Ročinj, osebno
izkaznico, št. 001055351. gnr-194629
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Vogrič Fauštin, Stomaž 56, Dobravlje,
osebno
izkaznico,
št.
001548415.
gni-194413
Voje Breda, Pražakova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000098370.
gno-194457
Volčajnik Jožef, Gornji Lenart 45,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000488165.
gnn-194508
Zakrajšek Mojca, Slakova ulica 2,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001345829.
gns-194403
Zogling Branko, Krivi Vrh 22, Sv.Ana
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001725403. gnl-194535
Zoran Erik, Tomčeva 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000375683. gnv-194550
Zorec Slavko, Reška 10, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 001237775. gnd-194493
Zorko Uroš, Miklošičeva ulica, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001006089.
gnx-194523
Zule Jan, Gradišnikova ulica 14,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 001112753.
gnx-194498
Zupan Boštjan, Gregorčičeva ulica 15,
Bled, osebno izkaznico, št. 000082276.
gno-194407
Zupančič Marko, Spodnje Loke 22,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 000734427.
gnl-194610
Žigman Matic, Vodnikova ulica 7, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001831768.
gnz-194521
Žnidar Irena, Vrečkova ulica 11,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001497243.
gno-194432
Župan Tatjana, Tbilisijska ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000982062.
gns-194453
Žuravlev Igor, Prešernova cesta 4,
Krško, osebno izkaznico, št. 000156866.
gnn-194533

Vozniška dovoljenja
Anderle Kristjan, Jermanka 29, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h BGH,
št. S 1998715, reg. št. 30145. gnq-194580
Arnež Aleš, Šaranovičeva cesta 23/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1486631, reg. št. 36385. gnu-194376
Bagar Dušan, Polančičeva ulica 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000019277, reg. št. 59778, izdala UE
Maribor. gnu-194601
Bagari Simon, Tomšičeva 60, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. S 46426,
reg. št. 28720. gnn-194583
Beslič Marko, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1365298,
izdala UE Ljubljana. gnc-194594
Bračko Damjan, Bizjakova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1963757, izdala UE
Ljubljana. gnf-194416
Breskvar Dušan, Erbežnikova ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1498228, reg. št. 22682, izdala UE
Ljubljana. gnd-194568
Budja Simona, Cankarjeva 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
874948, reg. št. 108808, izdala UE Maribor.
gnw-194599
Curk Marija, Idrijska cesta 27, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 1843459, reg. št. 6961, izdala UE
Ajdovščina. gno-194482

Čehun Matija, Dupeljne 9, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1263999, reg. št. 32015, izdala UE Domžale.
gns-194653
Debenjak Olga, Židankova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S33319, reg. št. 2649. gnx-194623
Demšar Anže, Zgornje Bitnje 132/a,
Žabnica, vozniško dovoljenje, št. S 1460581,
reg. št. 53549, izdala UE Kranj. gnx-194373
Dobnik Tina, Trg 9, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16227, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnp-194581
Dolšak Gianni, Bernetičeva 22, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 42983, reg. št. 43609. gnr-194383
Fejzić Mirzeta, Ulica 24. septembra 4,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50km/h BGH, št. S 1970979, izdala UE
Ajdovščina. gnn-194483
Felicijan Darija, Kolomban 37/a, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 209, reg. št. 18726, izdala UE Koper.
gnt-194577
Gajšak Ivan, Spodnje Selce 10, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 2147, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnv-194650
Geršak Tomaž Janez, Opekarska cesta
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2093022, reg. št. 112820, izdala UE
Ljubljana. gnr-194608
Gorišek Angela, Borova vas 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
799598, reg. št. 56046, izdala UE Maribor.
gnz-194496
Grm Tomaž, Mladinska ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S2090977, reg. št. 143954, izdala UE
Ljubljana. gnu-194526
Hari Mitja, Križevci 141, Križevci, vozniško
dovoljenje, št. S 1896419, reg. št. 39092.
gnv-194375
Horvat Tomaž, Jaka Platiša 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1401566,
reg. št. 52637, izdala UE Kranj. gnl-194585
Jerković Zlatko, Bevkova 21, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, št. SI 43687,
reg. št. 20018. gno-194382
Jesenšek Uroš, Trg franca Fakina 27,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, reg. št. 12593, izdala UE
Trbovlje. gnm-194584
Kardoš Hedvika, Jelovška cesta 4,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
A le do 50kn/h BGH, št. S 1962610, reg. št.
22756. gnr-194579
Kobal Miloš Frančišek, Martinčeva ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1369352, izdala UE Ljubljana.
gny-194622
Koderman David, Erjavčeva pot 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1495166,
reg. št. 39209, izdala UE Ptuj. m-932
Kompare Vincenc, Spodnje Koseze 15,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1273751, reg. št. 33420, izdala UE Domžale.
gnm-194638
kristan Ivanka, Češča vas 18, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1304, izdala UE Novo mesto. gnj-194387
Lehrman Andrej, Pionirska cesta 28,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, reg. št. 13804, izdala UE
Vrhnika. gnh-194543
Lužar Polona, Prisojna pot 8, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 34934,
izdala UE Novo mesto. gnd-194393
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Magister Fabjan Lučka, Hacquetova
ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A le do 50km/h BGH, št. S 17154491, izdala
UE Ljubljana. gnz-194646
Marguč Dominik, Sp. Brežnica 29,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50km/h BCGH, št. 002204135, reg.
št. 23473, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-943
Marinič Anton, Mladinska 18, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BCEGH, št. S 001675068, reg. št. 2503.
gno-194582
Maršić Dorijan, Ulica Generala Levičnika
34/a, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 32866, reg. št.
16510. gnk-194386
Mavrič Breda, Prešernova 25, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 921980,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnd-194643
Mir Dejan, Šempas 127, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50kn/h BGH,
št. S 2100088, reg. št. 47121. gns-194578
Mlaker Marjana, Begova 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S874382,
reg. št. 106431, izdala UE Maribor.
gnx-194573
Molek Janez, Gradac 131, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BCEFGH, št. S 144613, reg. št. 3007, izdala
UE Metlika. gnm-194384
Mulej Bojan, Prijateljeva ulica 13,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1451788, izdala UE Šentjur pri Celju.
gng-194490
Novak Nuša, Ormoška 15, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, št. S 2172656, reg. št.
13966. gnb-194370
Pegan Nina, Gaberje 38, Štanjel,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 1784779, izdala UE Ajdovščina.
gnk-194486
Pehar Matej, Gornja Bistrica 206,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16242, izdala UE Lendava.
gne-194492
Pelko Miloš, Zgornje Bitnje 7, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 523124, reg. št. 13852, izdala
UE Kranj. gnp-194481
Pergar Kuščer Marjanca, Koblarjeva
ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A le do 50km/h BGH, št. S 19459471, izdala
UE Ljubljana. gnj-194537
Petrovčič Gregor, Iška vas 56, Ig,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1593207, izdala UE Ljubljana. gny-194647
Pivar Marija, Lendavska 51, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. S 434345,
reg. št. 13063. gnd-194368
Plažanin Bonita, Fraga 16, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1541795,
izdala UE Škofja Loka. gnm-194659
Plimon Mateja, Celjska 30, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, reg. št. 17366, izdala UE
Slovenj Gradec. gng-194390
Polak Danilo, Proseniško 87, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 697875,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnf-194491
Premzl Maanja Irena, Glavni trg 23,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S494687, reg. št. 86340, izdala UE Maribor.
gnq-194380
Silić Srđan, Štihova ulica 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S168946,
reg. št. 139722, izdala UE Ljubljana.
gnd-194518

Št.

Skenderović Damir, Golobinjek 29, Mirna
Peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
30968, izdala UE Novo mesto. gnp-194656
Stipetič Niko, Ilčeva ulica 12, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. A le do 50km/h BGH, št. S
2130853, izdala UE Ptuj. gnh-194389
Šabanov Sašo, Kodrova ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 2085713, izdala UE
Ljubljana. gnw-194649
Šenveter Franc, Prušnikova ulica 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000915, reg. št. 40956, izdala UE Maribor.
gno-194607
Škorjanc Dejan, Stara cesta 44/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000462022, reg. št. 22970, izdala UE
Maribor. gnd-194593
Šmid Gorazd, Zlatoličje 12/k, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239950, reg. št. 69934, izdala UE Maribor.
gnp-194606
Štumberger Roman, Zgornja Hajdina 182,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1517978, izdala UE Ptuj. gnr-194379
Šuštar Anton, Tovarniška ulica 56,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BFGH, št. S 1687729, reg. št. 3473,
izdala UE Domžale. gnz-194571
Šuštarič Ilić Uroš, Cesta v Mestni log 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1597379, izdala UE Ljubljana. gnk-194411
Verbančič Helena, Ormoška 38/a,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, št. S 1312124,
reg. št. 12072. gnc-194369
Vezenkov Vlatko, Celovška cesta
99/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
le do 50km/h BGH, št. S 1992107, izdala UE
Ljubljana. gnx-194648
Vidmajer Gregor, Hočka cesta 31/k, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 1861859, reg. št. 115111, izdala
UE Maribor. gnb-194595
Zupan Boštjan, Gregorčičeva ulica
15, Bled, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BFGH, št. S 1747450, reg. št. 21457.
gne-194367
Žnidaršič Martin, Šmalčja vas 18,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BCEFGH, št. S 1657822, izdala UE
Novo mesto. gnx-194398

Zavarovalne police
Blatnik Jožica, Gabrovka pri Zagradcu 1,
Zagradec, zavarovalno polico, št. 1036697.
gne-194392
Branimir Ivka, Mestni log 8, Metlika,
zavarovalno polico, št. 271694, izdala
zavarovalnica TILIA d.d. Novo mesto.
gnv-194575
CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 323741
za vozilo Fiat Punto z reg. št. LH N1-60J,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnw-194474
CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0788522
za vozilo Citroen Jumper z reg. št. LJ Z390P, izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnv-194475
Černe Marija, Stare Žage 18, Dolenjske
Toplice, zavarovalno polico, št. 41040648,
izdala zavarovalnica TILIA d.d.. gnb-194395
Fortuna Jožica, Gombišče 6, Veliki
Gaber, zavarovalno polico, št. 331846, izdala
zavarovalnica TILIA d.d.. gnf-194391
Giuliatti Bajželj Lidija, Poljanska cesta
66/b, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40
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240193, izdala zavarovalnica TILIA d.d..
gnb-194470
Gosar Aleksander Sandi, Pod Gozdom
12, Jesenice, zavarovalno polico, št.
50500001295,
izdala
zavarovalnica
SLOVENICA d.d.. gnr-194604
Kramberger Aleš, borova vas 15, Maribor,
zavarovalno polico, št. 945025, izdala
zavarovalnica TILIA d.d.. m-931
Mazrek Sabit, Pobreška 46, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 40 330757, izdala
zavarovalnica TILIA d.d.. m-940
MLEKARNA CELEIA D.O.O., ARJA
VAS 92, Petrovče, zavarovalno polico,
št. 41801000101, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnu-194651
MLEKARNA CELEIA D.O.O., ARJA
VAS 92, Petrovče, zavarovalno polico,
št. 40301004628, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnt-194652
Pavlin Jernej, Hruševje 86, Hruševje,
zavarovalno polico, št. 00102749017, izdala
zavarovalnica Slovenica -50% bonus.
m-937
Plohl Zoran, Zdravkova 14, Maribor,
zavarovalno polico, št. 3368767, izdala
zavarovalnica Maribor. m-938
Šimenko Ivan, Ulica talcev 6, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
330791, izdala zavarovalnica TILIA d.d..
m-931
Vuković
Slobodanka,
Dobrajčeva
ulica 10, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 00101752637, izdala zavarovalnica
SLOVENICA d.d.. gnw-194624

Spričevala
Ajrizaj Mimoza, Panonska 4, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 2002. m-945
Breceljnik Janez, Pelechova cesta
3/a, Preserje, spričevalo o končani OŠ Oš
Preserje pri Radomljah, izdano leta 1963.
gnq-194405
Durakovič Sabina, preglov trg 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
trgovska šola ljubljana, izdano leta 2005.
gnl-194485
Furlanič Tina, Bevkova 24, Ankaran
– Ankarano, spričevalo 3. letnika Srednje
gostinske in turistične šole Izola – smer
gostinski tehnik, izdano leta 2000.
gni-194588
Gregorinčič Manfred, Knafelčeva 28,
Maribor, diplomo Srednje šole za gostinstvo
in turizem Maribor-smer natakar/1988.
m-933
Hmeljak Ana, Nova ulica 10, Koper –
Capodistria, maturitetno spričevalo SEAŠ
Koper-smer administrator/št. 288, izdano
leta 1975, izdano na ime Rožac Ana.
gnu-194576
Juvan Janez, Vranja Peč 7, Kamnik,
diplomo Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo – višješolski študij kemijske
tehnologije,pod zaporedno št. 88, izdana leta
1991. gng-194640
Kralj Ana, Dežmanova 3, Lesce, spričevalo
o zaključnem izpitu Gimnazije Kranj/3. letnik.
gnw-194574
Majeršič Emil, Ročevnica 32, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
lesarska šola v Ljubljani/4. letnik, izdano leta
1984. gnf-194570
Mesarič Rajko, Starošince 1/c, Cirkovce,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor/1988. m-947
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Mušič Rok, Dragatuš 6B, Dragatuš,
indeks, št. 20030645, Pravna fakulteta.
gni-194488
Nemec Jure, Dragomlje 67, Domžale,
indeks, št. 27004964, Fakulteta za matematiko
in ﬁziko leto izdaje 2004. gnt-194602
Njivar Jožica, Kajuhova 2, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu SEŠ
št. 60, izdano leta 1982. gns-194378
Pešić Ivica, Cesta v Staro vas 1,
Postojna, spričevalo 3.letnika, izdala Srednja
železniška šola v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnx-194598
Podgorelec Drago, Radvanjska 101,
Maribor, maturitetno spričevalo in spričevalo
3. in 4. letnika gimnazije Miloša Zidanška
Maribor, izdano leta 1980,1981. m-941
Rošker Adrijana, Vranji Vrh 34, Sladki
Vrh, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
prometna šola Maribor, izdano leta 1999.
m-939
Simnovčič Kim, Kebetova ulica 9, Kamnik,
indeks, št. 18040678, Filozofska fakulteta.
gnf-194641
Škaler Toni, Loče 34, Dobova, spričevalo o
zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije in ekonomske rednje šole Brežice,
izdano leta 1996 in 1997. gnj-194487
Urh Jože, Veličkova cesta 38, Hrastnik,
spričevalo 3. letnika Ekonmske srednje šole
Trbovlje, izdano leta 1978. gnl-194660
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Vrbek Alojz, Zgornje Prebukovje 40,
Šmartno na Pohorju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednja kmetijska šola Maribor, izdano
leta 1985. m-942

Ostali preklici
Baumkirher Bogomir, Pletešnikova 3,
Brežice, delovno knjižico. gnh-194639
Bot Andreja, Leninovo 2, Gornja Radgona,
študentsko izkaznico, št. 71136777, Pravna
fakulteta Maribor. m-935
Dodič Mitja, Hrpelje, Ulica DBB 9, Kozina,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6569/99, ser. številka 803, izdala
Uprava RS za pomorstvo – izpostava Koper.
gnt-194377
Durakovič Sabina, Preglov trg 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-194484
Goričan Helena, Gabernik 78, Zgornja
Polskava, delovno knjižico. m-934
Habjanič Milan, Jugovska cesta 7,
Odranci, delovno knjižico. gnc-194569
JURČIČ & CO., d.o.o., Bodovlje
9/a, Škofja Loka, dveh listov z zaporednimi
številkami 11 in 12 CEMT dovolilnice številka
0390in oznako CE/200. gnj-194587

Lever Darko, Gosposvetska 51, Maribor,
delovno knjižico. m-936
Matajurc Miro s.p., Trnovo ob Soči 15A,
Srpenica, licence št. 5179, izdano pri OZS
dne 15. 1. 2003 in izvod licence št. 5179 za
vozilo IVECO 190-36 PTTS reg. št. GO E6475 in izvod licence skupnosti št. 993 za
isto vozilo izdan pri OZS dne 19. 12. 2003
veljavni do 6. 7. 2005. gnc-194644
Mencinger Ana, Podbrdo 41, Podbrdo,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
št. SI – 05/34. gny-194572
Potočnik Andreja, Cesta Valentina
Orožna 8B, Šentjur, študentsko izkaznico,
št. 21014324, FDV. gnw-194549
Robnik Matjaž, Zgornja selnica 43/a,
Selnica ob Dravi, delovno knjižico. m-930
Sitzenfrei-Krajnčič Marjan, Limbuška
158, Maribor, delovno knjižico. m-929
Šmid mateja, Ulica Milke Volk 16,
Orehova vas, delovno knjižico. m-928
Šurbek Sanja, Sladka gora 29, Šmarje
pri Jelšah, študentsko izkaznico, št.
61221688, Pedagoška fakulteta Maribor.
m-949
Vilčnik Štefan, Koroška cesta 94,
Maribor, delovno knjižico. m-944
Vnuk Jure, Ulica svobode 3, Piran –
Pirano, delovno knjižico. gni-194388
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