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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11

Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo predhodnega razpisa
Št. 351-05-13/2004
Ob-10158/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije po pooblastilu.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-78.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del za prizidek k Narodnemu domu v Celju za
potrebe Upravne enote Celje in Mestne
občine Celje.
4. Kraj dobave: Celje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: pisna
vprašanja na naslov naročnika.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
14. 4. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-10177/04
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Celovška cesta 160, tel. 01/58-22-500, faks
01/58-22-550, e-naslov: mail@lpp.si.
3. Vrsta in količina blaga, gradenj ali storitev ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nabava rezervnih delov
in materialov za avtobuse znamke MAN,
MB, TAM, VOLVO in SANOS.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjen datum začetka javnega naročila, če je določen: ni določen.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
LPP, d.o.o., Sektor Delavnice, Anton
Karlin.

23. 4. 2004

7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: podrobnejši opis in količina
bo določena v javnem razpisu.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 4. 2004.
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Št. 64-6/2004

Ob-10194/04

1. Naročnik: Mestna občina Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec,
tel. 02/88-121-11; info@slovenj-gradec.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednji
12 mesecih: prevozi šolskih otrok na območju Mestne občine Slovenj Gradec za
šolsko leto 2004/05, 2005/06, 2006/07.
4. Kraj dobave: Mestna občina Slovenj
Gradec.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Mestna
občina Slovenj Gradec – Referat za pravne
zadeve, Tanja Jeromel, univ. dipl. prav. in
Referat za družbene dejavnosti, Špela
Pruš, jur.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
13. 4. 2004.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-10371/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-59, faks
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: AC Smednik–Krška vas: vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje, AC baza Drnovo.
4. Kraj dobave: Drnovo.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: SCP
d.o.o. Ljubljana, Dunajska 55, informacije
01/234-00-46, Franci Malovrh, dipl. inž. teh.
prom., faks 01/234-00-52.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predvideni rok dobave oktober 2004. V skladu s potrjenimi investicijskimi programi, se bo izvedba obravnavanih
del financirala iz lastni sredstev DARS d.d.
in kredita EIB.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
19. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

ISSN 1318-9182

Leto XIV

Št. 02-2004
Ob-10372/04
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: do 12.000.000 litrov ustekleničene vode za pitje in pripravo hrane.
4. Kraj dobave: v skladiščih ponudnikov
v Republiki Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Iztok
Kopriva, tel. 01/589-73-71, Darja Blatnik,
tel. 01/589-73-21.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
19. 4. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

ZJN-12.B

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku
Št. 3511-1/2004-21

Ob-10272/04

Preklic
V Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004, je bil
objavljen javni razpis za izbiro dobavitelja za
“Dobavo in montažo laboratorijske in arhivske opreme za Onkološki inštitut Ljubljana”
(Ob-9583/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00, 102/00 in 2/04) preklicujemo objavo predmetnega javnega razpisa.
Ministrstvo za zdravje
Št. 41405-91/2003

Ob-10245/04

Razveljavitev
Naročnik Mestna občina Maribor, je postopek oddaje naročila dobava blaga po odprtem postopku – oddaja po sklopih, opreme za prenovo dvorane Union v Mariboru,
ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 10-11 z dne
6. 2. 2004, Ob-2056/04, za sklop 3: dvoranski stoli, razveljavil. Naročnik bo postopek
oddaje naročila ponovil.
Mestna občina Maribor

Stran

2406 /
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Št. 3531-18/2003-131

Ob-10869/04

Sprememba
V Uradnem listu RS, št. 119-120 z dne
5. 12. 2003, Ob-107037, je bil objavljen javni razpis za izbiro dobavitelja za nabavo in
montažo splošne, medicinske in tehnološke
opreme za prostore novogradnje ginekološko porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota.
Naročnik v citiranem javnem razpisu
spremeni:
1. Točko 3.b tako, da se ta glasi:
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1. splošna medicinska oprema:
1.1. bolniške postelje in nočne omarice,
1.2. oprema ordinacije,
1.3. ginekološke in druge pregledne mize
z dodatki,
1.4. vozički (prevoz pacientov, materiala,
instrumentarne mizice),
1.5. splošna medicinska oprema in pomagala,
1.6. druga oprema in pomagala;
– sklop 2. pregledne in op luči z dodatki;
– sklop 3. medicinski aparati:
3.1. oprema za anestezijo,
3.2. oprema za reanimacijo,
3.3. oprema za oskrbo novorojencev,
3.4. prema za OP posege,
3.5. CTG aparati,
3.6. oprema za diagnostiko in terapijo,
3.7. laboratorijski aparati,
3.8. porodna banja;
– sklop 4. ultrazvočni aparati;
– sklop 5. tehnološka oprema:
5.1. oprema za sterilizacijo,
5.2. hladilniki,
5.3. kuhinjski aparati,
5.4. pomivalni stroj, termodezinfektorji,
5.5. demineralizatorji,
5.6. nizki izlivniki in blateksi,
5.7. sanitarna oprema,
5.8. toaletni kompleti;
– sklop 6. splošna oprema – pohištvena
in druga:
6.1. pohištvena oprema po načrtih,
6.2. pohištvena serijska oprema,
6.3. kovinska serijska oprema – arhivska
in skladiščna oprema,
6.4. oprema za predavanja,
6.5. zavese in karnise,
6.6. odbojne letve,
6.7. cvetlična korita;
– sklop 7. računalniška oprema;
– sklop 8. vizualne komunikacije, napisi
v objektu.
Posamezen ponudnik lahko predloži
ponudbo za en, več ali vse sklope skupaj,
vedno pa mora ponuditi vse postavke v posameznem sklopu. Navedba podsklopov
v besedilu tega razpisa je le v informacijo
zainteresiranim pred dvigom razpisne dokumentacije.
2. Točko 7.c tako, da se ta glasi:
(c) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 23. 4. 2004 do 21. 5. 2004 med 9. in
12. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva tudi po pošti ob predložitvi polnega
naslova, davčne številke in potrdila o plačilu razpisne dokumentacije zainteresiranega ponudnika, kar velja tudi za osebni
prevzem.
3. Točko 8.a tako, da se ta glasi:
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(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 5. 2004 do 12.
ure.
4. Točko 9. tako, da se ta glasi:
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 2004 ob 13. uri v veliki sejni sobi
Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, I. nadstropje.
5. Točko 13. tako, da se ta glasi:
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: izpolnjevanje pogojev po 41. do
43. členu ZJN-1 in zahtev po razpisni dokumentaciji. Ponudniki sklopov 1 do 5 morajo v
svoji ponudbi predložiti potrdilo, da so vpisani v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri Agenciji Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke.
Ministrstvo za zdravje
Ob-10242/04
Popravek
V javnem razpisu za dobavo, montažo
in vzdrževanje opreme za paketi ekspedit,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 20-21 z dne
5. 3. 2004, Ob-5224/04, se spremenijo oziroma na novo določijo datumi v naslednjih
točkah:
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: zaključek del
je 28. 2. 2005.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe najkasneje do 27. 5. 2004, do
11. ure, Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Slomškov trg 10 v
Mariboru.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 2004, ob
11.30, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10 v Mariboru.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe 16. 6. 2004.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 5/34/1-04

Ob-10354/04
Popravek
V javnem razpisu za strojno opremo po
IT klasifikaciji, objavljenem v Ur. l. RS, št. 8
z dne 16. 4. 2004, Ob-9676/04, se popravi
15. točka, ki se pravilno glasi:
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
najnižja cena ostane za nabavo računalniške opreme v sklopih 1, 2, 3, 5 in 6. Za
nabavo računalniške opreme iz sklopa 4
pa se bo upoštevalo merilo: cena 85% in
tehnične in funkcionalne lastnosti 15%.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Ob-10156/04
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče, Krkavče 19, 6274 Šmarje.
2. Naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče, Krkavče 19, 6274
Šmarje, tel. 05/65-67-014.
3. Vrsta in količina blaga: šasija za izdelavo gasilskega vozila.
4. Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Krkavče, Krkavče št. 19, 6274
Šmarje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 23. 4. 2004
do 30. 9. 2004.
7. (a) Naslov in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: sedež naročnika, Krkavče 19, Fabio Pucer, kjer ponudniki dobijo tudi dodatna pojasnila in informacije – tel.
05/65-67-014 ali 041/607-644, vsak delovni
dan med 7. in 12. uro.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 3. 5. 2004 do
vključno 5. 5. 2004 med 16. in 18. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 tolarjev z vključenim 20% DDV.
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun
naročnika številka 10100-0032720035 je
potrebno predložiti ob prevzemu dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene, oziroma, ki
bodo prispele najkasneje do 26. 5. 2004
do 18. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče, Krkavče št. 19, 6274 Šmarje, vsak
delovni dan po pošti ali v dneh od 24. 5.
2004 do 26. 5. 2004 med 16. in 18. uro.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 2004 ob 18. uri; sedež naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedena so v razpisni dokumentaciji in so skladna
z Navodilom v Uradnem list RS, št. 43/00.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih/proračunska sredstva. Rok
plačila računov je 60 dni od datuma prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, po tem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1a mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem
državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme biti
uvedene ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi RS;
dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P
za leto 2003 in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti); da je tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo; ponudnik
ne sme dati zavajajočih podatkov, ponudnik
mora priložiti vse dokumente, ki jih naročnik
zahteva; ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
ponujeno blago mora ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o spre-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
jemu: ponudba skupaj z razpisno dokumentacijo mora veljati do 4. 6. 2004. Naročnik
bo sprejel odločitev o izbiri najkasneje do
11. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudbo: merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je
ekonomsko najugodnejša ponudba. Merila
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Fabio Pucer, tel. 041/607-644.
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče
Št. 4/2004
Ob-10162/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski pripomočki: farmacevtske kemikalije,
razkužila in mila; šivalni material, material
za endoskopsko kirurgijo in mehanski šivi;
osteosintetski material; material za stomo;
material za sterilizacijo; enteralna prahrana
in sistemi za hranjenje; OP perilo; mikrobiologija; transfuzijski material; ostali medicinski potrošni material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005 (1 leto).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica,
nabavna služba, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec, dodatne informacije samo
pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za predložitev ponudbe. Dokumentacija se lahko
zahteva tudi po pošti ob priložitvi dokazila o plačilu, polnega naslova in davčne
številke zainteresiranega ponudnika, kar
velja tudi za osebni prevzem razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z vključenim
DDV), negotovinsko, na transakcijski račun
pri UJP št. 01100-6030278961 s pripisom
“JR – Medicinski pripomočki”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 5. 2004, do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica, nabavna
služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004, ob 11. uri, v sejni sobi (klet)
uprave bolnišnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica, nad ponudbeno vrednostjo
30,000.000 SIT pa bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60-dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

Št.

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v katero sodi predmet JN;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri MZ o
vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, ki ga izdajata
pristojni davčni in carinski urad;
7. da je predložil dokazila o finančni in
poslovni sposobnosti:
1. za pravne osebe:
– BON 2 (izločitveni pogoj: plačilna
nesposobnost, blokiran TRR v zadnjih 6
mesecih),
2. za fizične osebe-samostojni podjetnik:
– potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (izločitveni pogoj);
8. da ni dal zavajajočih podatkov;
9. da zagotavlja dobavo razpisanih vrst
in količin izdelkov, na katere se prijavlja in ki
ustrezajo tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije;
10. da nudi plačilni rok 60 dni od datuma
prevzema blaga;
11. da zagotavlja dobavni rok največ do
14 dni, v urgentnih primerih dostava 24 ur
ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega
blaga;
12. da bo dostava fco skladišče bolnišnična lekarna – razloženo;
13. da bo predložil slovensko registracijo
ali CE certifikat za vse ponujene izdelke ter
da bo predložil vzorce blaga (če bo to zahtevano),
14. da bo ob podpisu pogodbe predložil
ustrezno finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
(podrobneje v razpisni dokumentaciji).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
120 dni od dneva javnega odpiranja. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v
juniju 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena posamezne vrste blaga ob izpolnjevanju tehničnih in kakovostnih zahtev
iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 32 z dne 2. 4.
2004, Ob-8372/04.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 4. 2004.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 2/2004
Ob-10184/04
1. Naročnik: Vlada RS, Center Vlade za
informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je nakup in vzdrževanje
programske opreme za zaščito pred računalniškimi virusi za potrebe državne
in deloma javne uprave.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Republika Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Center Vlade RS
za informatiko, Sektor za materialno in
finančno poslovanje, Petra Rozman, tel.
01/478-86-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 2004 do vključno
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 2004 ob 10.15, Center Vlade RS za
informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
bo ponudniku plačal pogodbeno ceno v treh
zneskih za posamezna obdobja po prejemu
pravilno izstavljenega računa: za opravljeno
storitev v obdobju od 1. 7. 2004 do 30. 6.
2005, za opravljeno storitev v obdobju od
1. 7. 2005 do 30. 6. 2006 in za opravljeno
storitev v obdobju od 1. 7. 2006 do 30. 6.
2007. Naročnik je dolžan plačati račun v
30 dneh po prejemu pravilno izstavljenega
računa.
Naročnik bo plačal v prvem letu 1/6 pogodbene vrednosti, v drugem 3/6 in v zadnjem letu 1/3 pogodbene vrednosti.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
4.12.1.1. Na poslovnem področju:
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikov;
2. registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa;
3. v zadnjih petih letih pred objavo naročila zoper ponudnika ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem niti ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
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odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
2001 dalje;
5. reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v tekočem in v
prejšnjem letu sklenjeno vsaj eno pogodbo,
s katero pokriva izvajanje storitev z zahtevanega področja predmeta javnega naročila;
6. ponudnik mora s pogodbo (oziroma
drugim, podobnim dogovorom) izkazati razpolaganje z pravicami intelektualne lastnine,
s katero dokazuje neposredno poslovno povezanost s principalom ponujene programske opreme protivirusne zaščite.
Pogodba mora najmanj izkazati:
a) da vse strani nedvoumno pripadajo
isti pogodbi;
b) na katero tehnologijo se nanaša pogodba;
c) kdo sta pogodbena partnerja;
d) principalova podpora za prodajo ponujene tehnologije;
e) principalova podpora za servis ponujene tehnologije;
f) status, ki ga ima ponudnik pri principalu;
g) začetek in konec veljavnosti pogodbe;
h) podpis pogodbe;
7. ponudnik mora s kopijo najmanj dveh
različnih pogodb, ki jih je podpisal z najmanj
dvema različnima organizacijama (javne,
državne uprave, gospodarstva (podjetja,
zavodi…)), s katerima ponudnik dokazuje
nudenje storitve protivirusne zaščite tem
organizacijam, te pa so imele najmanj 500
delovnih postaj ali petih pogodb z različnimi
organizacijami, ki so imele najmanj 100 delovnih postaj.
4.12.1.2 Na finančnem področju:
1. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države Republike Slovenije;
3. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov (v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa);
4. letna realizacija nad 100 mio SIT;
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz bilance stanja za leto
2003 z upoštevanjem kasnejših, z verodostojnimi listinami izkazanih zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev.
4.12.1.4 Organizacija in kadri:
1. ponudnik mora imeti ustrezno število
zaposlenih za opravljanje razpisanih storitev
za izvedbo predmeta naročila;
2. redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet prijave.
Najmanj en zaposleni mora imeti vsaj VII.
stopnja izobrazbe;
3. posebna znanja/izkušnje za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve:
– najmanj en zaposlen izkazuje posebna
znanja/izkušnje s področja opravljanja storitev, ki so predmet javnega razpisa;
4. delovne izkušnje za zaposlene, ki
bodo neposredno opravljali storitve:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– najmanj en zaposlen mora imeti več
kot 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju
storitev, ki so predmet prijavljenega sklopa
javnega razpisa;
5. razpoložljivost kadrov:
– ponudnik mora zagotavljati tehnično
pomoč (telefonsko in po elektronski pošti)
z odzivnim časom najmanj 2 uri v delovnem
času naročnika, to je vsak delavnik od 8.
do 16. ure;
6. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila
ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
7. zaposleni, ki bodo neposredno opravljali razpisna dela izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za zaposlovanje delavcev v državnih
organih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 8. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
4.12.2 Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe
4.12.2.1. Merilo za izbiro najugodnejše
ponudbe
Izbran bo ponudnik, ki bo zadostil vsem
pogojem in tehničnim specifikacijam ter ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo na podlagi naslednje
formule:
EN = C*M
kjer je:
C = skupna cena ponudbe,
M = (1+X),
X = določa utež migracije za predmet
nakupa. Kolikor bo potrebno obstoječ izdelek le nadgraditi, je strošek X = 0, sicer
pa, kolikor je potrebno obstoječ izdelek zamenjati, oziroma izvesti migracijo na nov
izdelek, je X = 0,33.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: spletna stran: http://www2.gov.si:
800/javnar/jnvodg.nsf.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 19/04
Ob-10213/04
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, tel. 05/66-86-000, telefaks
05/66-86-120, elektronski naslov: uprava@rvk-jp.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovodni
material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 6 sklopov: cevi in fazoni za cevi “duktil”, univerzalni fazoni, univerzalne spojke, armature,
navrtni zasun z bajonetskim spojem in integriranimi tesnili, kroglični zasuni.
4. Kraj dobave: Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1 leto, predvidoma od 14. 6. 2004 do 13. 6. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rižanski vodovod
Koper d.o.o.-s.r.l., tajništvo, Ulica 15. maja

13, 6000 Koper, dodatne informacije Marino
Buzleta, tel. 05/66-86-163.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 14. ure, do 28. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR naročnika 10100-0000055382 pri Banki Koper d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper,
prevzemnik tajništvo. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in z navedbo predmeta
naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2004 ob 11. uri, na sedežu družbe
– sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponujenega zneska.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
60 dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 14.
6. 2004, odločitev bo sprejeta predvidoma
do 3. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 21
Ob-10217/04
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
troosne šasije z zatečno krmiljeno osjo
za smetarsko nadgradnjo za zbiranje,
stiskanje in prevoz komunalnih odpadkov – 3 kose.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga
Okorn, soba številka 114, tel. 477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12. uro,
oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
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razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani
ponudnik plača na transakcijski račun
pri Novi Ljubljanski banki d.d., številka
02924-0020286671 oziroma na blagajni
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
z oznako JR B5/04.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 5. 2004 do 12. ure. Ponudbe morajo biti
dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika
in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za dobavo šasij – JR B5/04”. Ovitek ponudbe mora
biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje,
tel. 477-96-20, faks 477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 5. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi številka 200, II. nadstropje,
na naslovu Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko
sodelujejo samo predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila
komisiji oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati na poziv k
podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15
dni po prejemu obvestila o izbiri podpisati,
sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v čimkrajšem času.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
brez davka: 50 točk, preseganje osnovnih
tehničnih zahtev: 20 točk, usklajenost z ob-
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stoječim voznim parkom komunalnih vozil:
10 točk, dobavni rok: 8 točk, servis: 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo.
Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo in javnim razpisom, je 5 dni
pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori
pomembni za vse kandidate, bodo poslani
na naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Snaga, d.o.o.
Št. 8/2004
Ob-10233/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vrteči inštrumenti, potrošni material za zobno
ordinacijo, potrošni material za zobno
tehniko, troslojni akrilatni zobje, potrošni
material in drobni inventar za ortodontijo, drobni inventar za zobno ordinacijo in
zobno tehniko.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal naročilo po sklopih oziroma
podskupinah, z izjemo celotnega 1. sklopa,
kjer bo naročnik naročilo oddal po posameznih artiklih v okviru sklopa:
1. sklop: svedri;
2. sklop: ostali vrteči inštrumenti;
3. sklop: potrošni material za zobno
ordinacijo:
1. podskupina: alginati,
2. podskupina: odtisni materiali,
3. podskupina: amalgami,
4. podskupina: cementi,
5. podskupina: materiali za kompozitne
zalivke,
6. podskupina: endodontija in anestezija,
7. podskupina: ostali potrošni material za
zobno ordinacijo;
4. sklop: žlahtne zlitine;
5. sklop: potrošni material za zobno
tehniko:
1. podskupina: mavci,
2. podskupina: vložne mase,
3. podskupina: akrilati,
4. podskupina: voski,
5. podskupina: fasetirni material, keramika,
6. podskupina: ostali potrošni material za
zobno tehniko;
6. sklop: troslojni akrilatni zobje;
7. sklop: potrošni material in drobni inventar za ortodontijo;
8. sklop: drobni inventar za zobno ordinacijo in zobno tehniko.
4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
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dodatne informacije: Zdravstveni dom Ljubljana – uprava, 2. nadstropje, Nabavna služba (soba št. 6), Metelkova 9, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je
Mateja Kocman, univ. dipl. ekon.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na transakcijski podračun številka: 01261-6030921845, sklic model
02 94014-280-94.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 5. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, vložišče (soba št. 1) – uprava, 2. nadstropje,
Metelkova 9, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 10. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana – uprava, 2. nadstropje, Metelkova
9, 1000 Ljubljana, sejna soba (soba 26).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
60-dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 6. 2004, do 7. 6.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 414-05-6/98
Ob-10249/04
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19, e-mail: obcina.kidricevo.igor@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme prostorov in učil v OŠ
Cirkovce.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja v celoti ali v sklopih, sklop
1 – učila in sklop 2 – oprema.
4. Kraj dobave: Cirkovce.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave in montaže 15. 7. 2004, zaključek dobave in montaže 16. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Kidričevo, Borisa Kraigherja 25, Igor Premužič.

Stran

2410 /

Št.

39-42 / 23. 4. 2004

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od 28. 4.
2004 do 14. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na TR
01245-0100017097.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Kidričevo, Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Kidričevo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
še 60 dni po odpiranju ponudb. Predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe 4. 6.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: so razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Občina Kidričevo
Št. 83/04
Ob-10250/04
1. Naročnik: Javna agencija Republike
Slovenije za regionalni razvoj.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-36-70, faks
01/431-33-60.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška, biro in prezentacijska oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednja sklopa:
– računalniška oprema;
– biro oprema in prezentacijska oprema.
Izbira bo opravljena po sklopih.
4. Kraj dobave: Mrežni pomurski podjetniški inkubator d.o.o., lokacije Murska
Sobota, Ljutomer in Odranci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso predvidene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7. 2004
do 1. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, Regina Košir.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
24. 5. 2004 vsak delovni dan med 8. in 12.
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uro na Javni agenciji Republike Slovenije za
regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, soba 527 ali na spletni strani http:
//www.sigov.si/arr/.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, soba 516.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 2004 ob 13. uri, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, soba 521.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v znesku 1
milijon SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere so razvidna
medsebojna razmerja in kdo je pooblaščen
za podpis pogodbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
– 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 ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, dobavil blago najmanj za
tri proračunske uporabnike;
– da zagotavlja zahtevane količine za
vse razpisane vrste blaga iz posameznega
sklopa;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava blaga fco Mrežni pomurski podjetniški inkubator d.o.o., enota Mur-

ska Sobota, Ljutomer in Odranci – razloženo in montirano in da dobavni rok ni daljši od
30 dni od dneva sklenitve pogodbe;
– da nudi odzivni čas za odpravo napak
največ en delovni dan;
– da ima zagotovljen servis za vzdrževanje dobavljene opreme;
– da za dobavljeno opremo nudi 24-mesečni garancijski rok in 24-mesečno redno
vzdrževanje, ki je vključeno v ceno blaga.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
vsaj do 24. 8. 2004, predvideni datum odločitve je 31. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
Naročnik bo uvedel postopek s pogajanji
brez predhodne objave, če bodo ponudbe
presegale zagotovljena finančna sredstva,
ki jih ima naročnik za ta namen, oziroma če
nobena ponudba ne bo primerna in sprejemljiva.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Regina Košir, Javna agencija Republike
Slovenije za regionalni razvoj.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Javna agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Št. 195/04
Ob-10258/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup termodezinfektorja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti predložena kot celota.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
v 90 dneh od veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komercialni sektor
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, II. nadstropje/tajništvo,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo: od 23. 4. 2004
do 24. 5. 2004.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka 01100-6030277894,
sklic na številko 00 45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 24. 5. 2004 ob 12. uri v seminarju številka 2, prva klet glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 7.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 1%
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ponudbene vrednosti. Bančna garancija
mora veljati do roka veljavnosti ponudbe
in en dan, z veljavnostjo do vključno 21. 9.
2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik priloži v ponudbi za dokazovanje pogojev od 1-8 notarsko overjeno
nadomestno izjavo o izpolnjevanju pogojev,
dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. V teku postopka pa bo ponudnik dokazoval izpolnjevanje pogojev z listinami v
skladu s točko 4.3. splošnih navodil ponudnikom. Listine so lahko podane v originalu
ali notarsko overjeni kopiji:
1. je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi takega kaznivega dejanja,
4. da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
6. da ni 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,
8. da je ekonomsko – finančno sposoben;
ponudnik mora v ponudbi priložiti vse
zahtevane listine za dokazovanje pogojev
od 9 do 14,
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
9a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
9b) izjavo pod materialno in kazensko
odgovornostjo o zagotovitvi montaže in zagona ponujenega termodezinfektorja,
9c) izjavo pod materialno in kazensko
odgovornostjo, da ima ponujeni termodezinfektor CE oznako in številko CE,
9d) navedbo tehničnega osebja – pooblaščenih serviserjev, ki bodo zadolženi za vzdrževanje – pogoj je servis v Republiki Sloveniji in
najmanj enega pooblaščenega (certifikat proizvajalca) serviserja, ne glede na to, ali je zaposlen pri ponudniku ali pa ima le-ta sklenjeno
pogodbo s pooblaščenim servisom,
9e) navodila za uporabo ponujenega termodezinfektorja v slovenskem jeziku,
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9f) prospekte in tehnično dokumentacijo
za ponujeni termodezinfektor,
10. izjavo dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da za ponujeni termodezinfektor zagotavlja garancijski rok minimalno 24 mesecev od končne primopredaje,
11. izjavo dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja odpravo
napak (servisiranje) v roku največ 24 ur od
prijave okvare,
12. izjavo dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja preskrbo
z rezervnimi deli ob upoštevanju pogoja naročnika, da zagotavlja preskrbo s potrebnimi
rezervnimi deli še najmanj 10 let po izteku
garancijske dobe,
13. izjavo dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja izpolnitev
pogodbenih obveznosti maksimalno 90 dni
od veljavnosti pogodbe,
14. izjavo dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da soglaša z rokom
plačila pogodbenih obveznosti 90 dni od
končne primopredaje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni. Rok veljavnosti ponudbe začne
teči na dan odpiranja ponudb; ponudba
mora veljati do vključno do 20. 9. 2004;
predvideni datum odločitve o oddaji naročila: junij 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. najnižja končna ponudbena vrednost 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani kandidati imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo, in sicer
na naslovu in v času navedenem v 7. točki te
objave; naročnik predvideva ogled lokacije,
ki bo v torek, 11. 5. 2004 ob 10. uri, zbirno
mesto pri informacijah, glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 7.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 17.1170
Ob-10268/04
1. Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zaščitni čevlji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali vse skupaj:
– sklop A. – 2400 parov – čevlji nizki brez
zaščitne kapice z grobim podplatom,
– sklop B. – 1700 parov – čevlji povišani
zimski delovni brez zaščitne kapice,
– sklop C. – 990 parov – čevlji povišani
letni delovni brez zaščitne kapice.
Dobavitelj lahko odda ponudbo za celoten razpis ali za posamezen sklop.
4. Kraj dobave: po dispoziciji kupca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: april
2004, konec: april 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Holding
Slovenske železnice d.o.o., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tel.
00386(0)1/29-14-541 (Bojan Geršak), faks
00386(0)1/29-14-833.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik v
sobi 603 od 8. do 10. ure ter od 12. do 15.
ure (možen predhoden pregled razpisne dokumentacije).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV)
na transakcijski račun št. 02923-0019346887
pri Novi Ljubljanski banki, tuji ponudnik pa 35,00 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu (znesek se lahko nakaže preko
Teledoma, Klika itd.) Poleg dokazila je potrebno poslati tudi registracijo podjetja z
davčno številko s pripisano kontaktno osebo in številko faksa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 5. 2004 do 13. ure v
tajništvo Centra za nabavo.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Holding Slovenske železnice
d.o.o., Center za nabavo, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 2004 ob 9. uri, sejna soba št. 606,
Kolodvorska 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v znesku 1,200.000 SIT z veljavnostjo do 25. 8. 2004.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 90 dni od nastanka
obveznosti.
12. Pravna oblika povezave ponudnikov
v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o
javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. členu do 43. člena Zakona o
javnih naročilih:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da 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;
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
– da predloži izjavo o skladnosti, prevod
certifikata v celoti pri registrirani prevajalski
agenciji in barvno fotokopijo certifikata iz
katerega je razvidna kvaliteta ponujenih
izdelkov,
– da predloži vzorce čevljev št. 42 izdelane po predloženi izjavi o skladnosti in
dokazilih iz katerih je razvidna kakovost ponujenih izdelkov.
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14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o sprejemu ponudbe:
– veljavnost ponudbe do 25. 8. 2004,
– predvideni izbor do 11. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: center za nabavo, faks 01/29-14-833;
e-pošta: nabava @slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 196/04
Ob-10269/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
materialov za prekrivanje operacijskega
polja in operacijskih plaščev za enkratno
uporabo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba je predložena lahko kot celota ali po
posameznih sklopih v okviru skupin.
Sklopi v okviru posameznih skupin, po katerih se lahko predloži ponudba, so naslednji:
v okviru skupine A:
– sklop A1: operacijski plašč standard,
– sklop A2: operacijski plašč special,
– sklop A3: operacijski plašči urološki;
v okviru skupine B: operacijska prekrivala v setih:
– sklop B1: operacijski set univerzalni,
– sklop B2: operacijski set ortopedski
za kolk,
– sklop B3: operacijski set za roko,
– sklop B4: operacijski set za nogo,
– sklop B5: operacijski set za ORL,
– sklop B6: operacijski set za operacijo
pacemaker,
– sklop B7: operacijski set za laparoskopijo ginekološki,
– sklop B8: operacijski set za sekcijo,
– sklop B9: operacijski set za okuloplastiko,
– sklop B10: operacijski set za glavo
nevrokiruški,
– sklop B11: operacijski set z rjuho
U/širok razporek, ožji razporek,
– sklop B12: operacijski set za cistoskopijo;
v okviru skupine C: operacijske rjuhe:
– sklop C1: operacijska rjuha TUR,
– sklop C2: operacijske rjuhe ortopedske,
– sklop C3: operacijske rjuhe z odprtino,
– sklop C4: operacijska rjuha nevrokirurška za glavo,
– sklop C5: operacijska rjuha oftalmološka,
– sklop C6: operacijska rjuha za femoralno angiografijo,
– sklop C7: operacijske rjuhe in prevleke
za inštrumentarske mize;
v okviru skupine D: operacijski dodatki
za prekrivanje:
– sklop D1: operacijske zaščite za
noge,
– sklop D2: operacijski trak lepljiv,
– sklop D3: operacijske vrečke zbiralne
in zaščitne,
– sklop D4: operacijska zaščita za kamero,
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– sklop D5: operacijska zaščita za RTG
aparat,
– sklop D6: operacijska zaščita za RTG
aparat Siemens,
– sklop D7: operacijska zaščita za RTG
aparat C lok mini;
v okviru skupine E: incizijske folije:
– sklop E1: incizijske folije.
Podrobnejši opis izdelkov, zahtevana/ne
vsebina/ne z okvirnimi dimenzijami, strokovnimi zahtevami naročnika za izdelke posameznih sklopov v okviru skupin in okvirnimi
letnimi količinami so navedeni v razpisni in
ponudbeni dokumentaciji.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komercialni sektor
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, II. nadstropje/tajništvo,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo: od 23. 4.
2004 do 1. 6. 2004.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka 01100-6030277894,
sklic na številko 00 45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek, 1. 6. 2004, ob 12. uri, v predavalnici
številka 3, glavna stavba Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti. Bančna garancija
mora veljati do roka veljavnosti ponudbe in
en dan; z veljavnostjo do 29. 9. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik priloži v ponudbi za
dokazovanje pogojev od 1-9 nadomestno
izjavo o izpolnjevanju pogojev, dano pod
materialno in kazensko odgovornostjo. V
teku postopka pa bo ponudnik dokazoval
izpolnjevanje pogojev z listinami v skladu
s točko 4.3. splošnih navodil ponudnikom.
Listine so lahko podane v originalu ali notarsko overjeni kopiji:
1. je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,

3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi takega kaznivega dejanja,
4. da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
6. da ni 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,
8. da je ekonomsko – finančno sposoben,
9. da bo ravnal skladno s 5. in 6. členom
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/99);
ponudnik mora v ponudbi priložiti vse
zahtevane listine za dokazovanje pogojev
od 10 do 12,
10. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
10a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
10b) za vsak ponujeni proizvod mora
ponudnik navesti proizvajalca in kataloško
številko,
10c) slovensko registracijo za vse ponujene proizvode ali CE certifikat,
10d) fotokopijo proizvajalčeve izjave, da
material, izdelava, pakiranje in označevanje
ustrezajo zahtevam direktive EU 93/42/EEC
o medicinskih pripomočkih, ki določa, da njihova uporaba ne sme predstavljati tveganje
za uporabnika ali bolnika,
10e) katalog proizvajalca iz katerega je
razvidna kataloška številka z opisom ponujenega izdelka,
10f) izjavo dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da so po proizvajalčevem zagotovilu vsi ponujeni materiali in
izdelki testirani na prodor mikroorganizmov,
mikrobiološko čistost, odpadanje vlaken,
prodor tekočin in trdnost materialov, gorljivost in vsebnost toksičnih snovi, pri čemer
ponudnik soglaša z naročnikovo zahtevo, da
bo na morebitno naročnikovo pisno zahtevo
tekom postopka strokovnega ocenjevanja
ponudb predložil informacijo o uporabljenih
testnih metodah in rezultatih testiranj za katerikoli ponujeni proizvod (velja za ponudnike, ki bodo predložili ponudbo za sklope v
okviru skupin A, B, C in D),
10g) fotokopijo proizvajalčeve izjave, da
vsi ponujeni izdelki po posameznih sklopih v
okviru skupin ustrezajo standardu SIST EN
13795-1:2003 (velja za ponudnike, ki bodo
predložili ponudbo za sklope v okviru skupin
A, B, C in D),
11. izjavo dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da vsi ponujeni izdelki po
posameznih sklopih v okviru skupin predmetnega javnega naročila ustrezajo vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika,
12. izjavo dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja predložitev
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vzorcev ponujenih izdelkov tekom postopka
strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo pisno zahtevo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 120
dni. Rok veljavnosti ponudbe začne teči na
dan odpiranja ponudb: do 28. 9. 2004; predvideni datum o sprejemu odločitve: predvidoma konec meseca julija 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. najnižja
končna ponudbena vrednost za sklop: 100%;
navedeno merilo velja za vse sklope v okviru
skupin predmetnega javnega naročila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani ponudniki imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo, in sicer
na naslovu in v času navedenem v 7. točki
te objave.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 17-18 z dne 27. 2.
2004, Ob-4744/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 16-18/04
Ob-10273/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
material za popravila in vzdrževanje po
podsklopih:
– podsklop 1. vodoinstalaterski material,
– podsklop 2. elektro material,
– podsklop 3. pleskarski material,
– podsklop 4. gradbeni material,
– podsklop 5. mizarski material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponuditi navedeno vrsto blaga,
ki je predmet javnega naročila v celoti za posamezen podsklop, več podsklopov ali vse
podsklope skupaj.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 2 leti od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, nabavna služba: Irena Kočevar, tel.
07/39-16-132; dodatne informacije o naročilu: Marija Puhek, tel. 07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na številko
16-18/04.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, nabavna
služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Novo mesto, Šmihelska c. 1,
8000 Novo mesto.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v višini 5% vrednosti ponudbe brez DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 90
dneh po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
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 ponuejno blago izpolnjuje vse
strokovne zahteve naročnika, navedene
v seznamu razpisanega blaga in razpisni
dokumentaciji;
5. da nudi naslednje plačilne pogoje: 90
dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila o
dobavi blaga;
6. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
7. da zagotavlja 4 dnevni dobavni rok od
oddaje naročila;
8. da zagotavlja dostavo blaga ddp
Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo
v sklopu ponudbene cene;
9. da ne navaja zavajajočih podatkov;
10. da bo predložil zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe
brez DDV.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom,
naročnik bo o sprejemu ponudbe odločil najpozneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 17123-06-403-6/2004
Ob-10276/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava tiskovin za potrebe MNZ in Policije.
Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmet javnega razpisa obsega naslednje
sklope:
– sklop 1: bloki samokopirni,
– sklop 2: seti,
– sklop 3: knjige,
– sklop 4: stali obrazci,
– sklop 5: ostale tiskovine.
Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti ali posamezne sklope od
1 do 5 v celoti – vse postavke blaga oziroma
artikle, ki so v sklopu. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznega blaga oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: blago je potrebno dobavljati na naslednje lokacije:
– MNZ, Štefanova ulica 2, Ljubljana,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, skladišče: Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo eno – osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudniki ponudijo
še variantne ponudbe, naročnik le-teh ne
bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 1. 7. 2004, predvideni
datum zaključka pa 1. 7. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za notranje
zadeve, Skupne službe, Vodovodna 93a,
Ljubljana, pri Jasni Žigič, tel. 01/472-56-19.
Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 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 10. in 13.
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 (naziv, naslov, navedba ali
je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40300604.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do dne 13. 5. 2004, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Glavna
pisarna, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 5. 2004,
ob 11. uri, na naslovu: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: naročnik bo ugotovil usposobljenost
ponudnika za izvedbo javnega naročila tako,
da bo preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoje
po 42. in 42.a členu ZJN-1, in sicer: da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu; da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen oziroma da ni vpisan v kazensko evidenco; da je poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež; 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 izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila; da je ekonomsko-finančno sposoben; da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo; da bo dobavljal
količinsko in kakovostno ustrezne artikle.
Naročnik bo usposobljenost ponudnika
po 42.a členu ZJN-1 preveril iz: podatkov o
finančnem stanju, in sicer obrazca BON-1/P
in Potrdila poslovne banke o plačilni sposobnosti oziroma za samostojne podjetnike: iz
davčne odločbe ter potrdila banke o stanju
na transakcijskem računu; dokazila, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, in sicer izjave o možnostih
ogleda proizvodnih prostorov in izjave ponudnika o dosedanjih dobavah in seznam
najpomembnejših dobav.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 17. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza meriloma: cena in finančno stanje ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 15105-1/02
Ob-10281/04
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se odda kot celota.
4. Kraj dobave: Dom upokojencev Celje,
Jurčičeva 6, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 10. 7. 2004
do 13. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Bojana Mazil
Šolinc, Dom upokojencev Celje, Jurčičeva
6, Celje, tel. 03/427-95-00 ali 041/767-511,
Vera Klepej Turnšek, Arhitekturni atelje Celje, Prešernova 20, Celje, tel. 49-26-640 ali
041/580-020.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave naprej
vsak delavnik od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Dom upokojencev Celje, Jurčičeva 6, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2004 ob 12. uri, Dom upokojencev
Celje, Jurčičeva 6, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil
pogodbo z enim izvajalcem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
bo v 60 dneh.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Mestna občina Celje
Št. 167/3-2/2004
Ob-10304/04
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema:

1. sklop: strežniški sistem,
2. sklop: osebni računalniki,
3. sklop: monitorji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop, več
sklopov ali za celoten predmet naročila.
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava za
1. sklop – 30 delovnih dni po podpisu pogodbe; za 2. sklop – 24 delovnih dni po podpisu pogodbe; za 3. sklop – 24 delovnih dni
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
Vodopivec Alenka, tel. 05/66-96-218, faks
05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen)
na podračun enotnega zakladniškega računa 01100-6030277312 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna
stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 2004 ob 11. uri, v sejni sobi nad lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, garancija za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% vrednosti
posla, za katerega se daje.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po podpisu primopredajnega zapisnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): po razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42 in 42.a členom ZJN-1A
mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence; da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence; da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco; da ni zoper
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ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja – izpisek iz sodne ali druge enakopravne evidence; da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni
organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež;
dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P,
ki ga izda Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve in potrdilo
bank o ponudnikovi solventnosti); potrjene
vzorce pogodb; ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov; ponudnik mora priložiti
vse dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora predložiti izjavo, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, ponujeno
blago in storitve morajo popolnoma ustrezati
tehničnim in strokovnim zahtevam naročnika; druge izjave po razpisni dokumentaciji
kot so izjava o zagotavljanju servisne službe
v Republiki Sloveniji, izjava o zagotavljanju
garancijske dobe, izjava o zagotavljanju
odzivnega časa; izjava o certificiranosti za
vzdrževanje strežniškega sistema; naročnik
bo lahko zahteval vzorce za testiranje računalniške opreme.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 7. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. sklop: strežniški sistem: najnižja cena
do 60 točk; najnižja cena za vzdrževanje do
50 točk; reference do 15 točk; kvaliteta nad
zahtevano do 14 točk; usposobljenost na
sistemskem področju do 10 točk; usposobljenost za strojno opremo do 10 točk;
2. sklop: osebni računalniki: najnižja
cena do 60 točk; servisiranje do 22 točk;
garancijska doba do 15 točk; kvaliteta nad
zahtevano do 4 točke;
3. sklop: monitorji: najnižja cena do 70
točk; kvaliteta nad zahtevano do 24 točk;
garancijska doba do 20 točk; servisiranje
do 9 točk.
Točkovanje se izvede v skladu z razpisno
dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 17123-03-403-36/2004
Ob-10338/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je dobava 20 prenosnih
elektronskih merilnikov alkohola v izdihanem zraku – etilometrov in 34 ročnih
elektronskih indikatorjev prisotnosti alkohola v izdihanem zraku – alkoskopov z
dodatno opremo in priborom ter izvedba
servisno-tehničnega šolanja in usposabljanja uporabnikov.

Št.

Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predmet javnega naročila se deli v 2 sklopa, in
sicer:
– sklop 1: prenosni elektronski merilniki
alkohola v izdihanem zraku – etilometri,
– sklop 2: ročni elektronski indikatorji prisotnosti alkohola v izdihanem zraku
– alkoskopi.
Predmet obeh sklopov je dobava naprav
z dodatno opremo in priborom ter izvedba
servisno-tehničnega šolanja in usposabljanja uporabnikov.
Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega naročila v celoti (sklop 1 in 2) ali pa
posamezen sklop v celoti. Ponudniki se ne
morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
93a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični
specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najdaljši rok
za dobavo blaga je 45 dni od sklenitve pogodbe. Servisno tehnično šolanje mora biti
izvedeno najkasneje v roku 14 dni pred potekom roka za dobavo blaga, usposabljanje
uporabnikov pa najkasneje v roku 7 dni po
prevzemu blaga. Predvideni datum začetka
je 20. 7. 2004, datum zaključka vseh del pa
je 10. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za notranje
zadeve, Urad za finančne zadeve in javna
naročila, Služba za javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu službe
pri Marinki Hlade.
Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 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 dnevov, 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 poslanje le-te po pošti,
iz katerih morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali
je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način plačila: s plačilnim nalogom, številka
računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-40303604.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 5. 2004, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
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notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Glavna
pisarna, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 5. 2004,
ob 11. uri, na naslovu: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila
tako, da bo preveril, ali ponudnik izpolnjuje
pogoje po 42. in 42.a členu ZJN-1, in sicer:
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 oziroma da ni vpisan v kazensko
evidenco; da je do datuma revizorjevega
poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, v primeru, da njegova skupna
ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT; da izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; da je ekonomsko-finančno
sposoben; da je zanesljiv, sposoben upravljanja ima izkušnje in ugled ter zaposlene,
ki so sposobni izvesti pogodbo; da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi;
Naročnik bo usposobljenost ponudnika
po 42.a členu ZJN-1 preveril iz:
– podatkov o finančnem stanju, in sicer
obrazca BON-1/P in Potrdila poslovne banke o plačilni sposobnosti oziroma za samostojne podjetnike: iz davčne odločbe ter
potrdila banke o stanju na transakcijskem
računu;
– dokazila, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in
sicer izjave o zagotovitvi servisiranja na območju Slovenije, seznama serviserjev in izjave o predložitvi dokazila o usposobljenosti
serviserjev za servisiranje ponujene opreme
s strani proizvajalca opreme ter dokazila o
ustreznosti naprav:
– za sklop 1: certifikata o odobritvi
tipa merila in izjave pooblaščenega laboratorija o zagotovitvi izvajanja rednih overjanj
merilnikov;
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– za sklop 2: mnenja Inštituta za sodno medicino.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 17. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: za posamezen sklop bo izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza meriloma
cena in garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-10340/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: daljinsko
vodena ločilna stikala 20 kV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno
naročilo na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
24,000.000 SIT (3 kosi).
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: /
4. Kraj dobave: v skladišče naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave: 10. 7. 2004; predvideni
datum zaključka dobav: 10. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: v nabavni
službi pri Bojani Brauner (soba št. 105/1.
nadstropje) na dan te objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne
informacije o naročilu se dobi po odkupu
razpisne dokumentacije na naslovu naročnika pri Mitji Kovačiču, univ. dipl. inž. el., za
tehnični del razpisne dokumentacije – tel.
02/22-00-158; in Milan Nežmahu, univ. dipl.
org., tel. 02/22-00-127 za splošni del razpisne dokumentacije na dan objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro do
21. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 27. 5.
2004 do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger,
soba št. 001/pritličje.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, vložišče (prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora biti številka objave javnega
razpisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta
v kateri je ponudbena dokumentacija s
ponudbo mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti
zvezana skozi ponudbo s pečatno vrvico
in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 2004 ob 9.
uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v dvorani
II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti
bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih:
rok plačila vsaj 60 dni od datuma izstavitve
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba
ali samostojni podjetnik, ki je registriran in
ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav
blaga, ki so predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost
in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. Da je registriran, pri pristojnem sodišču ali drugem organu, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
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;
da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane.
4. Da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drugi 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. Da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-

nosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
6. Da ponudniku na katerikoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
7. Da je ponudnikovo podjetje zanesljivo,
sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled in
zaposlene, za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
8. Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON-1/P ali podatke iz izkaza poslovnega
izida in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2003.
9. Seznam najpomembnejših dobav v
zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe; ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega
naročila.
10. Da s ponudbo zagotavlja zahtevane
količine blaga za: – za razpisano blago na
katero ponudnik konkurira.
11. Da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok in
da bo dostavljal naročeno blaga fco skladišče oziroma gradbišče naročnika.
12. Da zagotavlja kontrolo kakovosti
dobavljenega blaga, ki je predmet javnega
naročila.
13. Seznam redno zaposlenih po strokovni usposobljenosti in dokazilo, da ima
zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za
realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti
iz javnega naročila.
14. Potrdilo o nekaznovanosti pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Da ponudbena cena pokriva vse
stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo
naročila.
16. Da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
17. Ponudnik mora predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
18. Da bo dobavljal blago v skladu s
predpisanimi določili veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov.
19. Da ponudnik sprejema vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije.
20. Da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
21. Predložiti je potrebno vse zahtevane dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim
podatkom iz Tehnične specifikacije.
22. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
23. Predloži za resnost ponudbe naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
naročila blaga na katere ponudnik konkurira
(brez DDV). Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 70 dni
od dneva odpiranja ponudb.
24. Predloži izjavo banke:
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– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
25. Vzorec pogodbe izpolni, parafira,
žigosa in podpiše vse strani.
26. Nudi garancijski rok za ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika, če ne predloži v svoji ponudbeni
dokumentaciji vseh zahtevanih dokazov za
izpolnjevanje pogojev za udeležbo na tem
javnem razpisu – ponudbe bodo izločene
kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 70 dni od dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 4. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: do 70 točk;
– tehnični razpisni pogoji: do 12 točk;
– reference: do 10 točk;
– plačilni pogoj: do 4 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: do 4 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi po
prevzemu dokumentacije na naslovu naročnika pri Mitji Kovačiču, univ. dipl. inž. el.,
za tehnični del razpisne dokumentacije, tel.
02/22-00-158, za splošni del razpisne dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Št. 17123-07-403-40/2004
Ob-10344/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava, inštalacija in
konfiguracija informacijske opreme –
konsolidacija stikal ter izvedba šolanja.
Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo blago, ki je predmet javnega
razpisa ponuditi v celoti, oziroma ne morejo
ponuditi posameznih točk oziroma elementov iz celotnega naročila.
4. Kraj dobave: kraj dobave, izvedba inštalacije in konfiguracije so lokacije MNZ na
območju Ljubljane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo eno – osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudniki ponudijo
še variantne ponudbe, naročnik le-teh ne
bo upošteval.

Št.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 26. 6. 2004, predvideni
zaključek oziroma rok dobave, inštalacije,
konfiguracije in izvedbe šolanja je 30 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za notranje
zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Služba za javna naročila, Cankarjeva ul.
4, 1501 Ljubljana, v tajništvu službe pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika
Bajrič, tel. 01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 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 dnevov, 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 poslanje le-te po pošti,
iz katerih morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali
je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40304004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 5. 2004, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – glavna
pisarna, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 5. 2004,
ob 11. uri, na naslovu: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila
tako, da bo preveril, ali ponudnik izpolnjuje
pogoje po 42. in 42.a členu ZJN-1, in sicer:
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 oziroma da ni vpisan v kazensko evidenco; da je do datuma revizorjevega poročila
poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov; da izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
da je ekonomsko-finančno sposoben; da je
zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni
izvesti pogodbo; da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
Naročnik bo usposobljenost ponudnika
po 42.a členu ZJN-1 preveril iz: podatkov o
finančnem stanju, in sicer obrazca BON-1/P
in potrdila poslovne banke o plačilni sposobnosti oziroma za samostojne podjetnike: iz
davčne odločbe ter potrdila banke o stanju
na transakcijskem računu; dokazila, da
razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, in sicer iz izjave o
strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal
instalacijo in konfiguracijo ter seznama najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-10349/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: varovalke.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za
celotno javno naročilo na katero ponudnik
konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
28,500.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte
naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni da-
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tum začetka dobave: 10. 6. 2004; predvideni
datum zaključka dobav: 10. 6. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: v
nabavni službi pri Bojani Brauner (soba št.
105/1. nadstropje) na dan te objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro osebno
ali po pošti. Dodatne informacije o naročilu
dobite po odkupu razpisne dokumentacije
na naslovu naročnika pri Arpadu Gaalu,
univ. dipl. inž. el., za tehnični del razpisne
dokumentacije – tel. 02/22-00-750 in Mateji
Podlesnik, ek., tel. 02/22-00-128 za splošni
del razpisne dokumentacije na dan objave in
nato vsaki delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro
osebno ali po pošti, do 17. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965, DDV je upoštevan v
ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 21. 5.
2004 do 10. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger
soba št. 001/pritličje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, vložišče
(prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora biti
v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne
odpiraj! Ponudba – Javni razpis”. Navedena
mora biti številka objave javnega razpisa v
Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 2004 ob
11. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v
dvorani II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti garancijo banke za resnost
ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti
javnega razpisa, na katerega ponudnik
konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih:
rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen zakona o javnih
naročilih): ponudbo lahko predloži skupina
izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne
kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki so
predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost
in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. Da je registriran, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno; kar ponudnik dokazuje z rednim izpiskom iz sodnega registra, razen v
primeru, da mu kakšen poseben predpis
nalaga posebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti.
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; da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
4. Da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drugi 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. Da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
6. Da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika.
7. Da je ponudnikovo podjetje zanesljivo,
sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled in
zaposlene, za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
8. Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON-1/P ali podatke iz izkaza poslovnega
izida in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja
za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2003.
9. Seznam najpomembnejših dobav
blaga, ki je predmet razpisa, direktno po
pogodbi/naročilu, najmanj za enega pogodbenega partnerja v zadnjih treh letih, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe; ter da razpolaga
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za
izvedbo javnega naročila.
10. Da s ponudbo zagotavlja zahtevane
letne količine blaga za razpisano blago, na
katero ponudnik konkurira.
11. Da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok
in da bo dostavljal naročeno blaga fco.
skladišče oziroma objekte naročnika.
12. Da zagotavlja kontrolo kakovosti
dobavljenega blaga, ki je predmet javnega
naročila.
13. Seznam redno zaposlenih po strokovni usposobljenosti in dokazilo, da ima
zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za
realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti
iz javnega naročila.

14. Potrdilo o nekaznovanosti pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Da ponudbena cena pokriva vse
stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo
naročila.
16. Da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
17. Ponudnik mora predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno,
da razpolaga s potrebnimi avtorskimi,
licenčnimi in drugimi pravicami.
18. Da bo dobavljal blago v skladu s
predpisanimi določili veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov.
19. Da ponudnik sprejema vse zahtevane
pogoje iz razpisne dokumentacije.
20. Da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
21. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim
podatkom iz tehnične specifikacije.
22. Predložiti pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če
je zavezanec k reviziji.
23. Predložtii za resnost ponudbe
naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
razpisa blaga, na katerega ponudnik
konkurira (brez DDV). Dolžina veljavnosti
bančne garancije za resnost ponudbe mora
biti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
24. Predložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
25. Vzorec pogodbe izpolni, parafira,
žigosa in podpiše vse strani.
26. Nudi garancijski rok za ponujeno
blago vsaj 12 mesecev.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire
ponudnike, ki ne bodo predložili v svoji
ponudbeni dokumentaciji vseh zahtevanih
dokazov za izpolnjevanje pogojev za
udeležbo na tem javnem razpisu-ponudbe
bodo izločene kot nepravilne.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 25. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: do 95 točk;
– plačilni pogoj: do 3 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: do 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: druge informacije o naročilu dobite
po prevzemu dokumentacije na naslovu
naročnika pri Arpadu Gaalu, univ. dipl. inž.
el., za tehnični del razpisne dokumentacije,
tel. 02/22-00-750, za splošni del razpisne
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dokumentacije pa pri Mateji Podlesnik, ek.,
tel. 02/22-00-128.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Št. 07-0469/2004
Ob-10351/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vijačni material in material za ozemljevanje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno
naročilo ali zaključene sklope, na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
16,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: sklop A) 9,500.000 SIT;
sklop B) 6,500.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte
naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave: 10. 6. 2004; predvideni
datum zaključka dobav: 10. 6. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: v nabavni
službi pri Bojani Brauner (soba št. 105/1.
nadstropje) na dan te objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne
informacije o naročilu dobite po odkupu
razpisne dokumentacije na naslovu naročnika pri Arpadu Gaalu, univ. dipl. inž. el., za
tehnični del razpisne dokumentacije – tel.
02/22-00-750 in Milanu Nežmahu, univ. dipl.
org., tel. 02/22-00-127 za splošni del razpisne dokumentacije, na dan objave in nato
vsaki delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro,
do 17. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 20. 5.
2004 do 12. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger
soba št. 001/pritličje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, vložišče (prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora biti
v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne
odpiraj! Ponudba – Javni razpis”. Navedena
mora biti številka objave javnega razpisa v
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Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 2004 ob
13. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v dvorani, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila, na katerega
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti
bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih:
rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih 47. člen zakona o javnih naročilih):
ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev,
gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki so predmet
javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost
in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. Da je registriran, pri pristojnem sodišču ali drugem organu, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno; kar ponudnik dokazuje z rednim izpiskom iz sodnega registra, razen v
primeru, da mu kakšen poseben predpis
nalaga posebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti.
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;
da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane.
4. Da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drugi 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. Da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
6. Da ponudniku na katerikoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na po-
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dročju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
7. Da je ponudnikovo podjetje zanesljivo,
sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled in
zaposlene, za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
8. Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON-1/P ali podatke iz izkaza poslovnega
izida in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2003.
9. Seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe;
ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
10. Da s ponudbo zagotavlja zahtevane letne količine blaga za: en sklop ali več
sklopov – za razpisano blago na katero ponudnik konkurira.
11. Da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok in
da bo dostavljal naročeno blaga fco. skladišče oziroma gradbišče naročnika.
12. Da zagotavlja kontrolo kakovosti
dobavljenega blaga, ki je predmet javnega
naročila.
13. Seznam redno zaposlenih po strokovni usposobljenosti in dokazilo, da ima
zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za
realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti
iz javnega naročila.
14. Potrdilo o nekaznovanosti pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Da ponudbena cena pokriva vse
stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo
naročila.
16. Da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
17. Ponudnik mora predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
18. Da bo dobavljal blago v skladu s
predpisanimi določili veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov.
19. Da ponudnik sprejema vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije.
20. Da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
21. Predložiti je potrebno vse zahtevane dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim
podatkom iz tehnične specifikacije.
22. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
23. Predloži za resnost ponudbe naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
naročila blaga na katere ponudnik konkurira
(brez DDV). Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 70 dni
od dneva odpiranja ponudb.
24. Predloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
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25. Vzorec pogodbe izpolni, parafira,
žigosa in podpiše vse strani.
26. Nudi garancijski rok za ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika, če ne predloži v svoji ponudbeni
dokumentaciji vseh zahtevanih dokazov za
izpolnjevanje pogojev za udeležbo na tem
javnem razpisu – ponudbe bodo izločene
kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 70 dni od dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 24. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: do 92 točk;
– potrjene reference: do 3 točk;
– plačilni pogoj: do 3 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: do 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu dobite
po prevzemu dokumentacije na naslovu
naročnika pri Arpadu Gaalu, univ. dipl. inž.
el., za tehnični del razpisne dokumentacije
tel. 02/22-00-750 in za splošni del razpisne
dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Št. 09-0467/2004
Ob-10353/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: transformatorske postaje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno
naročilo ali zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
51,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov javnega naročila: sklop A: 16,000.000
SIT; sklop B: 12,000.000 SIT; sklop C:
23,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte
naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave: 10. 6. 2004; predvideni
datum zaključka dobav: 10. 6. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: v nabavni
službi pri Bojani Brauner (soba št. 105/1.
nadstropje) na dan te objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne
informacije o naročilu se dobi po odkupu
razpisne dokumentacije na naslovu naroč-
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nika pri Arpad Gaalu, univ. dipl. inž. el., za
tehnični del razpisne dokumentacije – tel.
02/22-00-750 in Milan Nežmahu, univ. dipl.
org., tel. 02/22-00-127 za splošni del razpisne dokumentacije na dan objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro do
17. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 20. 5.
2004 do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger,
soba št. 001/pritličje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, vložišče (prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora biti številka objave javnega
razpisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta,
v kateri je ponudbena dokumentacija s ponudbo, mora biti zapečatena, ponudbena
dokumentacija s ponudbo pa mora biti
zvezana skozi ponudbo s pečatno vrvico
in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 2004 ob 9.
uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v dvorani
II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti
bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih:
rok plačila vsaj 60 dni od datuma izstavitve
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih 47. člen zakona o javnih naročilih):
ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev,
gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki so predmet
javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost
in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. Da je registriran, pri pristojnem sodišču ali drugem organu, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno; kar ponudnik dokazuje z rednim izpiskom iz sodnega registra, razen v primeru,
da mu kakšen poseben predpis nalaga posebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
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;
da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane.
4. Da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drugi 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. Da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
6. Da ponudniku na katerikoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
7. Da je ponudnikovo podjetje zanesljivo,
sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled in
zaposlene, za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
8. Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON-1/P ali podatke iz izkaza poslovnega
izida in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2003.
9. Seznam najpomembnejših dobav v
zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe; ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega
naročila.
10. Da s ponudbo zagotavlja zahtevane letne količine blaga za: en sklop ali več
sklopov – za razpisano blago na katero ponudnik konkurira.
11. Da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok in
da bo dostavljal naročeno blaga fco skladišče oziroma gradbišče naročnika.
12. Da zagotavlja kontrolo kakovosti
dobavljenega blaga, ki je predmet javnega
naročila.
13. Seznam redno zaposlenih po strokovni usposobljenosti in dokazilo, da ima
zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za
realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti
iz javnega naročila.
14. Potrdilo o nekaznovanosti pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Da ponudbena cena pokriva vse
stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo
naročila.
16. Da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
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17. Ponudnik mora predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
18. Da bo dobavljal blago v skladu s
predpisanimi določili veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov.
19. Da ponudnik sprejema vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije.
20. Da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
21. Predložiti je potrebno vse zahtevane dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim
podatkom iz Tehnične specifikacije.
22. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
23. Predloži za resnost ponudbe naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
naročila blaga na katere ponudnik konkurira
(brez DDV). Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 70 dni
od dneva odpiranja ponudb.
24. Predloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
25. Vzorec pogodbe izpolni, parafira,
žigosa in podpiše vse strani.
26. Nudi garancijski rok za ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika, če ne predloži v svoji ponudbeni
dokumentaciji vseh zahtevanih dokazov za
izpolnjevanje pogojev za udeležbo na tem
javnem razpisu – ponudbe bodo izločene
kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 70 dni od dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 24. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: do 96 točk;
– plačilni pogoj: do 2 točki;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: do 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu
naročnika pri Arpadu Gaalu, univ. dipl. inž.
el., za tehnični del razpisne dokumentacije
tel. 02/22-00-750, in za splošni del razpisne
dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Št. 09-0470/2004
Ob-10355/04
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne

Št.

energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: drogovi
leseni.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno
naročilo ali zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
45,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: sklop A: 17,500.000 SIT;
sklop B: 27,500.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte
naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave: 10. 6. 2004; predvideni
datum zaključka dobav: 10. 6. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: v nabavni
službi pri Bojani Brauner (soba št. 105/1.
nadstropje) na dan te objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne
informacije o naročilu se dobi po odkupu
razpisne dokumentacije na naslovu naročnika pri Arpad Gaalu, univ. dipl. inž. el., za
tehnični del razpisne dokumentacije – tel.
02/22-00-750 in Milan Nežmahu, univ. dipl.
org., tel. 02/22-00-127 za splošni del razpisne dokumentacije na dan objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro do
17. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 21. 5.
2004 do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger,
soba št. 001/pritličje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, vložišče (prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora biti
v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne
odpiraj Ponudba – Javni razpis”. Navedena
mora biti številka objave javnega razpisa v
Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo, mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 2004 ob 9.
uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v dvorani
II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
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resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti
bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila vsaj 60 dni od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba
ali samostojni podjetnik, ki je registriran in
ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav
blaga, ki so predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost
in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. Da je registriran, pri pristojnem sodišču ali drugem organu, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno; kar ponudnik dokazuje z rednim izpiskom iz sodnega registra, razen v
primeru, da mu kakšen poseben predpis
nalaga posebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti.
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;
da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane.
4. Da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drugi 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. Da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
6. Da ponudniku na katerikoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
7. Da je ponudnikovo podjetje zanesljivo,
sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled in
zaposlene, za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
8. Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON-1/P ali podatke iz izkaza poslovnega
izida in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2003.
9. Seznam najpomembnejših dobav v
zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe; ter da razpolaga z zadostnimi
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tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
10. Da s ponudbo zagotavlja zahtevane letne količine blaga za: en sklop ali več
sklopov – za razpisano blago na katero ponudnik konkurira.
11. Da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok in
da bo dostavljal naročeno blaga fco skladišče oziroma gradbišče naročnika.
12. Da zagotavlja kontrolo kakovosti
dobavljenega blaga, ki je predmet javnega
naročila.
13. Seznam redno zaposlenih po strokovni usposobljenosti in dokazilo, da ima
zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za
realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti
iz javnega naročila.
14. Potrdilo o nekaznovanosti pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Da ponudbena cena pokriva vse
stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo
naročila.
16. Da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
17. Ponudnik mora predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
18. Da bo dobavljal blago v skladu s
predpisanimi določili veljavnih zakonskih in
podzakonskih aktov.
19. Da ponudnik sprejema vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije.
20. Da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
21. Predložiti je potrebno vse zahtevane dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim
podatkom iz Tehnične specifikacije.
22. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
23. Predloži za resnost ponudbe naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
naročila blaga na katere ponudnik konkurira
(brez DDV). Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 70 dni
od dneva odpiranja ponudb.
24. Predloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
25. Vzorec pogodbe izpolni, parafira,
žigosa in podpiše vse strani.
26. Nudi garancijski rok za ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika, če ne predloži v svoji ponudbeni
dokumentaciji vseh zahtevanih dokazov za
izpolnjevanje pogojev za udeležbo na tem
javnem razpisu – ponudbe bodo izločene
kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 70 dni od dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 25. 5. 2004.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: do 90 točk;
– potrjene reference: do 5 točk;
– plačilni pogoj: do 3 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: do 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu
naročnika pri Arpadu Gaalu, univ. dipl. inž.
el., za tehnični del razpisne dokumentacije,
tel. 02/22-00-750, in za splošni del razpisne
dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Št. 351-05-15/2004
Ob-10877/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža arhivske opreme v objektu bivše vojašnice na Roški cesti v Ljubljani za
potrebe Arhiva Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: lokacije po Republiki
Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek del
predvidoma avgust–september 2004 in dokončanje v 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 25a, 1000
Ljubljana, sektor za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – sprejemna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 2004 ob 9.30 – Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
25/a, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji
– bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: 1. fotokopija izpiska iz sodne ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika ali fotokopija potrdila o
vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika razpisne dokumentacije; 2. fotokopija
potrdila, izdanega s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ponudniku ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem; lastna izjava ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan v
kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje stanje ponudnika; 3. fotokopija potrdila izpiska
iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika, da 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, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika; 4. originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudb, da mora ponudnik imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež, oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral
poravnati v Republiki Sloveniji; 5. fotokopija
potrdila BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003; fotokopija potrdila, samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2003,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem; potrdilo o solventnosti s strani banke, kjer ima ponudnik odprt
transakcijski račun in ne sme biti starejše od
10 dni pred dnem oddaje ponudbe; 6. 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; 7. seznam opravljenih del oziroma del v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je
predmet javnega naročila vključno z dokazili
v obliki potrdila-izjave; 8. ustreznost arhivske
opreme po standardu ANSI IT 9.2.-1998, ekološka ustreznost opreme; 9. splošni garancijski rok opreme najmanj 10 let.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 9. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – do 13 točk; splošni garancijski
rok – do 2 točki.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika, faks
01/478-18-78.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 25 z dne 19. 3.
2004, Ob-6932/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

ZJN-12.G

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku
Št. 404-01-23/2004

Ob-10368/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za nadomestno
gradnjo študentskega doma in prostorov
FDV v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, za
naročnika po tem javnem razpisu po načelu “ključ v roke” s fiksno ceno, objavljenem
v Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 20. 2. 2004,
Ob-4654/04, št. 26-29 z dne 26. 3. 2004,
Ob-8086/04, št. 404-01-23/2004, se dopolni 13. točka in spremeni 14. točka tako, da
se sedaj glasita:
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43 členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: – v
zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi pri nobeni
izmed bank, kjer ima TRR, – na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Ponudnik je dokazal,
da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi
zmogljivostmi. Pogoj: – seznam najvažnejših zgrajenih objektov v zadnji petih letih:
najmanj trije objekti v vrednosti posameznega objekta nad 500 mio SIT (brez DDV),
najmanj en objekt v vrednosti na 800 mio
SIT (brez DDV); – seznam zaposlenih in
drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe, in sicer: odgovorni vodja
razpisanih del, pravnik in koordinator (I. in
II.) varnosti na gradbišču, – ključni kadri, ki
bodo vodili izvedbo, imajo ustrezne kvalifikacije in reference. Pogoji: – odgovorni
vodja razpisanih del ima najmanj visoko
strokovno izobrazbo, 8 let delovne dobe in
je vodil gradnje v zadnjih 5 letih, kot sledi:
– najmanj na treh objektih v vrednosti posameznega objekta nad 500 mio SIT (brez
DDV), na enem objektu v vednosti nad
800 mio SIT (brez DDV), – univ. dipl. pravnik: najmanj visoko strokovno izobrazbo, 8
let delovne dobe, – koordinator (I. in II.) za
varnost in zdravje pri delu: najmanj visoko
strokovno izobrazbo in potrdilo Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve o usposobljenosti koordinatorja za varnost zdravja
pri delu na gradbiščih. Ponudnik mora priložiti vsa zahtevana dokazila o vpisu v imenik
pri Inženirski zbornici.

Št.

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je maj 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 011-04-2004

Ob-10872/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: gradbena dela za izvedbo gradbiščne cestne povezave Dragarji–Osilnica na cesti R3-656/3650
Zgornji Čačič–Osilnica od km 1.615 do km
5.399, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
35 z dne 9. 4. 2004, Ob-9063/04, se popravi
4. točka in se pravilno glasi:
4. Kraj izvedbe: cesta R3-656 (Dragarji)
Zgornji Čačič–Osilnica.
Direkcija RS za ceste
Št. 2/2004
Ob-10168/04
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22, 2230
Lenart, tel. 02/729-35-42.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena
in obrtniška dela na stanovanjsko-poslovnem objektu v Voličini v Slovenskih
Goricah.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: javno naročilo se oddaja kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Voličina v Slovenskih
Goricah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe in uvedbe v posle, 1. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, nabavno-skladiščna služba, Majda Perko, faks
02/729-35-69, dodatna pojasnila, razpisna
dokumentacija – Andreja Raduha, tehnični
del – Gungl Aleksander.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, osebno ali po pošti. Pred
dvigom razpisne dokumentacije mora ponudnik naročniku predložiti potrdilo o plačilu,
točen naslov in davčno številko ponudnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (vključen DDV),
stroškov razpisne dokumentacije poravnajo
na TRR št. 01100-6030300592, sklic na št.
04-4 pri UJP Slovenska Bistrica s pripisom:
za razpisno dokumentacijo GOD v Voličini.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2004 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti javnega naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je
najmanj 90 dni od dneva prejema začasne
situacije, in sicer na transakcijski račun ponudnika do 70% pogodbene vrednosti in
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30% pogodbene vrednosti v roku najmanj
90 dni po opravljenem tehničnem pregledu.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: – da je vpisan v sodni register
za opravljanje dejavnosti predmeta javnega
naročila, – da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, –
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– da ima poravnave vse davke in prispevke,
– da je tehnično sposoben izvesti javno naročilo in opis tehnične zmožnosti izvedbe,
– izjava ponudnika, da je tehnično sposoben
izpeljati javno naročilo s specifikacijo tehničnih sredstev, s katerimi bo ponudnik izvedel
predmetno javno naročilo, – da je kadrovsko
sposoben izvesti JN, z navedbo imen oseb
in njihovim kratkim poslovnim življenjepisom, ki bodo sodelovale in bodo odgovorne
za izvedbo naročila, – da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe,
– da odstopa od terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev, za izkazane in potrjene terjatve,
kolikor bo to zahtevano s strani dobaviteljev
blaga, kooperantov in podizvajalcev, – da bo
za poplačilo obveznosti dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem upošteval
enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi
o prevzemu del z naročnikom, – da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, – da bo
priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem
blaga, kooperantom in podizvajalcem del
zapadle obveznosti in zakonite zamudne
obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izdanih računih za opravljene storitve podizvajalcev in
kooperantov, – da ponudnik za zadnjih 5 let
opiše vsaj 5 naročnikov, kjer je izvajal enaka
dela, kot so predmet naročila, – da predloži
seznam podizvajalcev z navedbo del, ki jih
bodo opravili posamezni podizvajalci in oceno vrednosti njihovih del za posameznega
podizvajalca, – da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami
o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi
pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji, – da
ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev iz
te točke, – da je predložil obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, – da bo priložil seznam o povprečnem
številu zaposlenih delavcev in vodstvenega
osebja v zadnjih treh letih, – izobrazbena in
strokovna kvalifikacija izvajalca gradnje ter
kvalifikacija vodstvenega osebja, zlasti pa
oseb, ki bodo vodile izvedbo gradnje, – navedba ključnega osebja ali strokovnih služb,
ki bodo vključeni v ponudnikovo izvedbo naročila, ne glede na to ali so zaposleni pri ponudniku, zlasti pa tistih, ki bodo odgovorni
za nadzor kakovosti, – vzorci, opis ali fotografije izdelkov, ki jih bo ponudnik dobavil,
– seznam podizvajalcev z navedbo del, ki
jih bodo opravili posamezni podizvajalci in
oceno vrednosti njihovi del za posameznega
podizvajalca.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o spre-
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jemu ponudbe: najmanj 75 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
Zavod Hrastovec-Trate
Št. 1/04
Ob-10195/04
1. Naročnik: Ekonomska šola Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 3/a,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-33-260, telefaks 07/39-33-280.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dozidava in nadzidava Ekonomske šole Novo
mesto.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe del
70 dni po podpisu pogodbe oziroma najkasnejši rok dokončanja del je 27. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ekonomska šola Novo
mesto, Ulica talcev 3/a, 8000 Novo mesto,
tajništvo šole.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od 8.
do 12. ure, po predhodni telefonski najavi na
št. 07/39-33-260 in po predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na podračun pri UJP Novo mesto
01100-6030703627 z navedbo »Plačilo RD
– Dozidava in nadzidava Ekonomske šole
Novo mesto«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ekonomska šola Novo mesto,
Ulica talcev 3/a, 8000 Novo mesto, tajništvo šole.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2004 ob 13. uri, v sejni sobi na Ekonomski šoli Novo mesto, Ulica talcev 3a,
Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni po potrditvi situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: mnenje pooblaščenega revizorja,
skladno z Odredbo o spremembi odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 64/01).
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 12. 7. 2004, predvideni datum odločitve
14. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
85%, reference 15%. Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 4. 2004.
Ekonomska šola Novo mesto
Št. 351-05-16/2004
Ob-10196/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in instalacijskih del
– finalizacija vzhodnega trakta objekta
bivše vojašnice na Roški cesti v Ljubljani
za potrebe Arhiva Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: vzhodni trakt objekta bivše vojašnice na Roški cesti v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: junij 2004 – predvidoma 10 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana – Sektor za javna
naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-2004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 2004 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
10,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: 1. fotokopija izpiska iz sodne
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje za-

dnje stanje ponudnika ali fotokopija potrdila
o vpisu v register samostojnih podjetnikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika razpisne dokumentacije; 2. fotokopija potrdila, izdanega s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ponudniku ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanje; lastna izjava ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan v
kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje stanje ponudnika; 3. fotokopija potrdila izpiska
iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika, da 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, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika; 4. originalno
potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudb, da mora ponudnik imeti
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež oziroma
ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v
Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve,
ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. seznam opravljenih del oziroma del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v zvezi
z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
vključno z dokazili v obliki potrdila-izjave; 6.
fotokopija potrdila; BON-1/P s podatki in
kazalniki za leto 2003; fotokopija potrdila,
samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2003, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem; potrdilo o solventnosti s strani
banke, kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun in ne sme biti starejše 10 dni pred
dnem oddaje ponudbe; 7. ponudnik mora
imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje
za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77. členom ZGO-1 (Uradni
list RS, št. 110/02) s priloženim potrdilom o
zaključeni izobrazbi, o opravljenem strokovnem izpitu in o vpisu v imenik pri pristojni
poklicni zbornici; priloženo ustrezno lastno
izjavo ponudnika o času zaposlitve v podjetju; strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebja; 8. ponudnik
mora predložiti kopijo veljavne zavarovalne
police za predmet javnega naročila – GOI
dela skladno s 33. členom ZGO-1; 9. ponudnik mora potrditi (podpiše in žigosa) obrazec
soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi; 10. 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
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od izdaje revizorskega poročila. Revizorsko
poročilo ne sme biti starejše od 10 dni pred
dnem oddaje ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 8. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – 100 točk; 2. reference ponudnika – 13 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
01/478-18-78.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 38 z dne 16. 4.
2004, Ob-9653/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-10223/04
1. Naročnici: Občina Domžale in Mestna
občina Ljubljana.
2. Naslov naročnic: Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale; Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
osnovne šole in vrtca v Dragomlju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Dragomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek gradnje
po podpisu pogodbe (predvidoma september 2004), dokončanje gradnje 26. 5. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročnici Občina Domžale, prevzem dokumentacije
(zaželena je telefonska najava) pri Nataši
Trnovec, univ. dipl. ek., tel. 01/72-41-305,
telefaks 01/72-16-146, elektronska pošta:
natasa.trnovec@domzale.si; dodatne informacije: Nataša Trnovec, univ. dipl. ek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 250.000 SIT (z vključenim
DDV), virmansko nakazilo z oznako naziva
javnega razpisa na transakcijski račun št.:
01223-0100001491, sklic 00 900901.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Domžale, vložišče (soba
3), Ljubljanska 69, 1230 Domžale. Kopijo
ponudbe je potrebno do roka za predložitev
ponudb predložiti na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 7. 6. 2004 ob 10. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, v konferenčni sobi Občine Domžale.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 20,000.000 SIT z rokom
veljavnosti 120 dni po roku, določenem za
predložitev ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 60
dneh po potrditvi situacije, delno odlog
plačila (podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji).
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
a) da je registriran za dejavnost, v področje katere spada izvedba javnega naročila;
b) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
c) da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja 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;
d) da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi, kjer ima svoj sedež; ali da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
e) da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
f) da je član organizacije ali združenja
izvajalcev storitev, ki so predmet javnega
naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali
združenju obvezno po predpisih države, kjer
ima ponudnik svoj sedež;
g) da je finančno in poslovno sposoben
(podrobno v razpisni dokumentaciji);
h) da po knjigovodskih podatkih (do
datuma revizorjevega poročila) izkazuje,
da pravočasno poravnava vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov;
i) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
– navedba vodilne ekipe, ki bo v primeru
dodelitve naročila odgovorna za izvedbo
ponujenih del,
– izkušnje z izgradnjo šol, vrtcev, podobnih družbenih objektov ali poslovnih
objektov,
– zadostne kapacitete za izvedbo naročila (podrobno v razpisni dokumentaciji);
j) da dokazuje spoštovanje obveznosti,
ki izhajajo iz zakonov in predpisov o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji;
k) da ni dal zavajujočih podatkov;
l) da v primeru sodelovanja s podizvajalci
predloži pravni akt o sodelovanju;
m) da v primeru sodelovanja s podizvajalci poda izjavo v zvezi z izpolnjevanjem
svojih obveznosti do podizvajalcev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 240 dni od roka, določenega za predložitev ponudbe, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe – avgust 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 95 točk,
– višina nominalne obrestne mere v primeru odloženega plačila 5 točk.
Največje možno število točk je 100.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podane v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 91 z dne 19. 9.
2003.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Občina Domžale
Št. 402-00-8/2004-35
Ob-10226/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Selške Sore skozi Železnike – rekonstrukcija Dolenčevega jezu (km 19.40).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Selška Sora v Železnikih.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, Mani Šefran, 2. nadstropje, vložišče,
tel. 01/478-73-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 25119 7141998 – 23410004 z navedbo
“plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, vložišče, 2. nadstropje, tel. 01/478-73-20.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Urad za okolje, Sektor
za pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna soba št. 220a
v 2. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): 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 izbra-
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na na javnem razpisu – predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po
41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
– da je v preteklih petih in tekočem letu
izvedel kot izvajalec ali podizvajalec vsaj
1 objekt podobnega tipa – ureditev vodotoka širine dna nad 10 m in rekonstrukcija
jezovne zgradbe višine nad 1 m. Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja
mora ponudnik pridobiti ustrezno potrdilo
naročnika/investitorja,
– da je finančno in poslovno sposoben,
in sicer, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti več kot 3 dni
od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni
krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 5 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,
– da ima kader, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila ustrezno izobrazbo,
in sicer:
– odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o graditvi objektov (Ur.
l. RS, št. 110/02).
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh
pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od datuma za predložitev
ponudbe in predvideni datum odločitve je do
20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena,
2. druga merila (reference, podaljšana
garancijska doba, ISO standard).
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled projektne dokumentacije in strokovne informacije so na voljo pri Mariji Eiselt, univ. dipl. inž. arh. – tel. 01/30-94-231.
Naročnik bo pojasnila posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na naslov:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
1000 Ljubljana, Dunajska 48.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 34404 04/2004
Ob-10231/04
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu; tel.
01/70-50-670, faks 01/70-50-680, e-mail:
loska-dolina@loska-dolina.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine
Loška dolina.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: območje Občine Loška
dolina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del: po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi sredstvi;
dokončanje del: dela se bodo izvajala po letnem planu vzdrževanja gozdnih cest, po naročilu ZGS – OE Postojna, zaključek letnih del;
rednih in občasnih vzdrževalnih del je 30. 11.
tekočega leta, dela na odvodnjavanju, na objektih in cestni signalizaciji se morajo zaključiti
do 15. 10. tekočega leta, zimsko vzdrževanje
se opravlja do 21. 12. tekočega leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Loška dolina,
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg
pri Ložu – Gradišar Robert.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 28. 4. 2004 do
28. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT. (v ceno je vključen 20%
DDV); znesek je potrebno nakazati na TRR
01265-0100002634 pred prevzemom razpisne dokumentacije. Dokazilo o plačilu je
potrebno predložiti.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 5. 2004 do 12. ure.
Ponudbe poslane po pošti morajo biti na
sedežu občine do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Ponudba mora biti zapečatena in označena:
“Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Loška dolina za leto 2002”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2004 ob 12.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
z menično izjavo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od prejema obračunske situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil
pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 7. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: reference
in strokovna usposobljenost za področje in
obseg razpisanih del, ponudbene cene na
enoto, strojne in delovne kapacitete, plačilni roki in možnosti ter pogoji morebitnega
odloga plačila, kakor tudi druge morebitne
ugodnosti. Komisija bo uporabila naslednje
merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
za izvedbo razpisanih del: dosedanje priznane reference 10 točk, cena storitev 75
točk, tehnična usposobljenost 5 točk, garancijski rok 10 točk. Za vzdrževanje gozdnih
cest v kompleksih državnih gozdov lahko
dosedanji izvajalci ostalih del (sečnje, spravila, gojitveno-varstvenih del) v teh gozdovih
uveljavljajo prednostno pravico (17. člen Za-

kona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenje – Ur. l. RS, št. 10/93,
1/96 in 23/96).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Občina Loška dolina
Št. 10/04
Ob-10247/04
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna ul. 64,
2000 Maribor, tel. 02/33-13-551, telefaks
02/33-27-661.
3. (a) Opis in obseg gradnje: skladišča
baliranih odpadkov Maribor – 2. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se oddajo v celoti brez oddaje
po posameznih sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektne dokumentacije ni sestavni del razpisa.
4. Kraj izvedbe: Dogoše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudba se odda za celoten obseg razpisanih
del. Variantne ponudbe niso predvidene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden čas izvajanja razpisanih del je 60 dni, s pričetkom
5. 7. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v tajništvu podjetja na
naslovu naročnika. Dodatne informacije v
zvezi z razpisom: Andrej Kovač, u.d.i.s., tel.
02/33-13-551.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prejeti od 17. 5. 2004
do 31. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za plačilo razpisane
dokumentacije v višini 10.000 SIT se vplača
na blagajni na naslovu naročnika ali na TRR
04515-0000175787 NKBM Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 6. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ul. 64, 2000 Maribor, tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 6. 2004 ob 10. uri, sedež podjetja.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v ponudbi se priloži bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obračun
izvršenih del se vrši na podlagi mesečnih
obračunskih situacij z najkrajšim rokom
plačila 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoji so podani v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o spre-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
jemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 15. 8. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila za
ocenjevanje ponudb so podana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obseg razpisanih del: izvedba platoja 3 za skladiščenje baliranih odpadkov
z pripadajočimi zemeljskimi, gradbenimi,
strojnimi, elektro ter drugimi deli: preddela,
zemeljska dela in utrjanje površin, naprava
tesnitve platoja, meteorna kanalizacija, izcedna kanalizacija, biofilter in odzračevanje
skladovnice ter ostale postavke.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: javni razpis je objavljen prvič.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 4. 2004.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Št. 102/1594/2004
Ob-10264/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel. 01/474-30-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
skladiščne lope, sanacija fasade in zamenjava ograje v RTP Pekre.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: RTP Pekre.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: junij 2004-september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v tajništvu PEE, 2. nadstropje, Andreja Mihevc, dodatne informacije Janez Blatnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (10.000 SIT+
DDV 2.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na račun št.
02924-0017900956, sklic na PEE št. 3.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 5. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina
Krepfl.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
14. 5. 2004 ob 10. uri, v sejni sobi RCV, IV.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% ponudbene vrednosti
z veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 60 dni, gotovinsko
plačilo po opravljenih delih.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano
skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena
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pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
– garancijska doba za izvedena dela
je 5 let,
– plačilni rok za izvedbo del je 60 dni.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 28. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (95%),
– rok izvedbe (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta je 4. 5. 2004, zbor ob 10.
uri v RTP Pekre.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 266-12/2004
Ob-10274/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in instalacijskih
del ter dobava in montaža opreme za izgradnjo meddržavnega mejnega prehoda
Meje, pripadajoče cestne infrastrukture,
razširitev državne ceste R3 692 (ureditev
za dvosmerni promet z voziščem 2x2.75
m) in devijacije lokalne ceste ter komunalna ureditev.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: meddržavni mejni prehod Meje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od predvidoma
julij 2004 in jih končati do koneca oktobra
2004, v roku 4 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana – Sektor za javna
naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-2004.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 2004 ob 13. uri.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
7,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: 1. fotokopija izpiska iz sodne
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika ali fotokopija potrdila
o vpisu v register samostojnih podjetnikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika razpisne dokumentacije; 2. fotokopija potrdila, izdanega s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ponudniku ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanje; lastna izjava ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan v
kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje stanje ponudnika; 3. fotokopija potrdila izpiska
iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika, da 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, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika; 4. originalno
potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudb, da mora ponudnik imeti
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež oziroma
ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v
Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve,
ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji; 5. seznam opravljenih del oziroma del
v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila, vključno z dokazili v obliki potrdila-izjave; 6. fotokopija potrdila; BON-1/P s
podatki in kazalniki za leto 2003; fotokopija
potrdila, samostojni podjetniki predložijo
davčno napoved za leto 2003, potrjeno s
strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem; potrdilo o solventnosti s
strani banke, kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun in ne sme biti starejše 10 dni
pred dnem oddaje ponudbe; 7. ponudnik
mora imeti zaposleno najmanj eno osebo
ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske
pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77. členom ZGO-1 (Ur.
l. RS, št. 110/02) s priloženim potrdilom o
zaključeni izobrazbi, o opravljenem strokovnem izpitu in o vpisu v imenik pri pristojni
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poklicni zbornici; priloženo ustrezno lastno
izjavo ponudnika o času zaposlitve v podjetju; strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebja; 8. ponudnik
mora predložiti kopijo veljavne zavarovalne
police za predmet javnega naročila – GOI
dela skladno s 33. členom ZGO-1; 9. ponudnik mora potrditi (podpiše in žigosa) obrazec
soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi; 10. 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 10 dni pred
dnem oddaje ponudbe; 11. referenca za izgradnjo avtomobilske ceste za dvosmerni
promet v dolžini najmanj 3 km.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 8. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – 100 točk;
2. reference ponudnika – 13 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
01/478-18-78.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 4. 2004.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Št. 75-1/2004
Ob-10275/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Gornja
Radgona.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
40, 9250 Gornja Radgona.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno
obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije pri rekonstrukciji Zdravstvene postaje Apače.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivosti
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja del po sklopih ni možna.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so izdelani.
4. Kraj izvedbe: Apače 4, 9253 Apače.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso možne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek september 2004, dokončanje november 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Uprava ZD Gornja Radgona, Partizanska cesta 40, Ivan
Horvat.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 5. 2004 od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT z DDV,
nakazilo na podračun pri UJP številka:
01229-6030920115.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do ponedeljka, 31. 5.
2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Gornja Radgona, Partizanska cesta 40, tajništvo (1. nadstropje).
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v ponedeljek, dne 31. 5. 2004 ob 13. uri v
sejni sobi ZD Gornja Radgona, Partizanska
40, 1. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancije za resnost ponudbe naročnik ne
zahteva.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, po tem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skupna prijava več
ponudnikov ni možna.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ti pogoji so:
a) reference ponudnika o najmanj petih
uspešno izvedenih delih, podobnih delom iz
tega razpisa, v zadnjih treh letih, z originalnimi potrdili naročnikov,
b) pozitivni poslovni izid za leto 2003,
c) potrdilo poslovne banke, s katero ima
ponudnik več kot 70% denarnega prometa,
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa,
d) ponudnikova izjava (z materialno odgovornostjo), da ima za izvajanje del iz tega
razpisa ustrezno tehnično opremo in transportna sredstva,
e) ponudnikova izjava (z materialno odgovornostjo), da bo podizvajalcem plačeval
za opravljeno delo v skladu s plačilnimi pogoji iz sklenjene gradbene pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora biti do
datuma sklenitve gradbene pogodbe, odločitev o sprejemu ponudbe je v najboljšem
primeru do konca junija 2004.
15. Merila za ocenitev ponudbe:
– ponudbena cena – 70%,
– rok izvedbe javnega naročila – 15%,
– plačilni pogoji – 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
ZD Gornja Radgona
Št. 197/04
Ob-10283/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prezračevanje hodnikov na Polikliniki.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti podana kot
celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana;
Zaloška c. 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maksimalni čas izvedbe je 90 dni od dneva veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in

dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14,
2. nadstropje, tajništvo; faks 01/522-27-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT na
PRZR pri Upravi za javna plačila št.:
01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. junija 2004 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, 2. nadstropje,
tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. junija 2004 ob 12. uri v predavalnici I, v
glavni stavbi KCL, Zaloška c. 7, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
končne ponudbene vrednosti, ki mora veljati
za čas veljavnosti ponudbe in en dan.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik priloži v ponudbi
za dokazovanje pogojev od 1-7 originale
dokumentov ali njihove notarsko overjene
kopije ali notarsko overjeno nadomestno
izjavo o izpolnjevanju pogojev, dano pod
materialno in kazensko odgovornostjo. V
teku postopka pa bo ponudnik dokazoval
izpolnjevanje pogojev z listinami v skladu
s točko 4.3. splošnih navodil ponudnikom.
Listine so lahko podane v originalu ali notarsko overjeni kopiji:
1. je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi takega kaznivega dejanja,
3. da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
6. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
7. da je ekonomsko – finančno sposoben;
ponudnik mora v ponudbi priložiti vse
zahtevane listine za dokazovanje pogojev
od 8-16,
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8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
8a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika, izpolnjena disketa-popis del in
potrjen izpis le-te,
8b) seznam najpomembnejših dobav ali
storitev v zadnjih treh letih oziroma gradenj
v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe – ponudnik mora predložiti najmanj
tri potrdila o dobro opravljenem delu (po
zahtevnosti in vrednosti primerljiva dela) v
zadnjih petih letih,
8c) popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila,
8d) izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca storitve oziroma gradnje ter kvalifikacije izvajalca storitve oziroma gradnje
ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti
pa oseb, ki bodo izvedbo storitve oziroma
gradnje,
8e) navedbo tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bodo vključeni v ponudnikovo izvedbo naročila, ne glede na to, ali so
zaposleni pri ponudniku, zlasti pa tistih, ki so
odgovorni za nadzor kakovosti,
8f) navedbo tehničnega osebja -pooblaščenih serviserjev, ki bodo zadolženi za
vzdrževanje – pogoj je servis v Republiki
Sloveniji in najmanj dva pooblaščena serviserja (certifikat proizvajalca), ne glede na
to, ali so zaposleni pri ponudniku ali pa ima
le-ta sklenjeno pogodbo s pooblaščenim
servisom,
8g) pri storitvah in gradnjah, podatke o
povprečnem številu zaposlenih delavcev
in vodstvenega osebja v zadnjih treh letih
– pogoj je najmanj 5 redno zaposlenih delavcev usposobljenih za izvajanje del, ki so
predmet javnega naročila,
8h) certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni
organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost opreme
oziroma storitev z zahtevanimi tehničnimi
predpisi, specifikacijami in standardi,
9. da zagotavlja, da bo, kolikor bo izbran
kot najugodnejši ponudnik, izdelal elektro
projekt za projekt prezračevanja hodnikov
na Polikliniki, ki bo upošteval že iveden
elektro projekt Poliklinika – transformatorska postaja – rekonstrukcija nizkonapetostnega dela št. načrta MB-29/4-01 in delno
izveden elektro projekt Poliklinika-nizkonapetostni razvod št. načrta MB-30/4-01:
izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo,
10. da zagotavlja brezplačno šolanje
za dva vdrževalca (strojna oprema, elektro
oprema), delavca KC: izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo,
11. da bo pred končno primopredajo zagotovil testni zagon opreme: izjava dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
12. da bo ob končni primopredaji predal naročniku vso tehnično dokumentacijo
in navodila za vzdrževanje v slovenskem
jeziku in PID: izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo,
13. da zagotavlja garancijski rok 36
mesecev za vso vgrajeno opremo in 120
mesecev za vsa GOI dela, odzivni čas za
odpravo napak v garancijskem roku največ
6 ur od prejema obvestila: izjava dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo,
14. ponudnik mora zagotavljati potrebne
nadomestne dele še najmanj 7 let po poteku
garancijske dobe: izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo,
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15. da zagotavlja izpolnitev pogodbenih
obveznosti v roku 120 dni od dneva veljavnosti pogodbe: izjava dana pod materialno
in kazensko odgovornostjo,
16. da soglaša z rokom plačila pogodbenih obveznosti sukcesivno po 1/5 (en
trakt) 90 dni od delne primopredaje, s tem,
da zadnja petina zapade v plačilo 90 dni od
končne primopredaje vseh pogodbenih del:
izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 120 dni.
Rok začne teči na dan odpiranja ponudb.
Predviden datum odločitve: julij 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: končna
ponudbena vrednost 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik dovoljuje ponudbo s podizvajalci. Zainteresirani ponudniki imajo pred
odločitvijo o nakupu pravico do vpogleda v
razpisno dokumentacijo, in sicer v prostorih,
navedenih v 7. točki te objave.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-10305/04
1. Naročnik: Občina Brda.
2. Naslov naročnika: Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel. 05/335-10-30, faks
05/335-10-39.
3. (a) Opis in obseg prodaje: asfaltiranje na občinskih cestah v občini v letu
2004.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in spremenljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena gradnja v sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: več posameznih krajših
lokacij po naseljih.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja dela ali čas izvedbe: začetek del
takoj po podpisu pogodbe, čas zaključka del
v 30 koledarskih dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Brda, Trg
25. maja 2, 5212 Dobrovo, kontaktna oseba Simčič Tonka, tel. 05/335-10-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 5. 2004 do 13. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2004 ob 13.15 v prostorih Občine
Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačila bodo
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opravljena po izstavljenih in potrjenih situacijah v roku 60 dni, podrobneje je določeno
v navodilih ponudnikom in v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil
pogodbo samo z glavnim izvajalcem del, ki
lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz
razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih
naročilih: vsebina listin, ki jih mora ponudnik
predložiti za dokazovanje pogojev je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 30 dni
od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 13. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudbe: najnižja
ponudbena cena 90%, reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Simčič Tonka, tel. 05/335-10-35 ali
05/335-10-30.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Občina Brda
Št. 56/04
Ob-10314/04
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Naslov naročnika: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ivan.kriznic@obcina-kanal.si, faks
398-12-23, tel. 05/398-12-03.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
športo rekreacijskega centra HE Plave
II in špotrtno rekreacijskega centra HE
Doblar II.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: v Ložicah in na Doblarju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 31. 5. 2004 do
30. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Kanal ob Soči,
Trg svobode 23, 5213 Kanal, kontaktna oseba Ivan Križnič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 4. do 25. 5.
2004, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka (od 7. do 15. ure).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 15.000 SIT
se nakaže na TRR št. 01244-0100014236
odprt pri UJP Nova Gorica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2004 do 13. ure v
tajništvo občine.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal; tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2004 ob 13.30, v sejni sobi Občine
Kanal ob Soči.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v obliki bančne
garancije mora biti podana v višini 3% prvorazredne banke s sedežem v državi naročnika ali v tujini.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni vsebini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: uspešna izvedba vsaj treh podobnih objektov.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2004, predvideni datum odločitve
je 28. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena in reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: skupno okvirna cena naročila za izgradjo obeh športnih parkov je 85 mio SIT, dela
se začnejo izvajati v Ložicah in nadaljujejo
na Doblarju. Naročnik si pridržuje pravico
ne oddati določenih del, kolikor bo ponujena cena višja od proračunske postavke veljavnega Odloka o proračunu za leto 2004
za Občino Kanal ob Soči.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Občina Kanal ob Soči
Št. 351-01-6/2004-24
Ob-10339/04
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, tel. 02/87-83-011, faks
02/87-83-284, e-mail: petelin.irena@dravograd.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija cestnega odseka Trbonje – odsek Zabernik–Uršnik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Trbonje pri Dravogradu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi samo varianto, vezano
na razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 15. 7. 2004 do
30. 10. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Dravograd, Trg
4. julija 7, Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora; kontaktna oseba je
Irena Petelin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva razpisa, v
času uradnih ur (ponedeljek in petek od 8. do
14. ure in sredo od 8. do 16. ure).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudnik mora
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plačati znesek v višini 5.000 SIT na TRR
01225-0100009832 – za razpisno cesto
Trbonje, pri UJP Radlje ob Dravi.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: pravilno označeno
ovojnico s ponudbo – naslov ponudnika na
hrbtni strani, mora ponudnik oddati do 14. 5.
2004, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 12. uri v sejni sobi občine.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke ali zavarovalnice dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo v skladu z zakonom.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora dokazati
naslednje:
a) Da je registriran pri pristojnemu sodišču ali drugem organu.
b) 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.
c) Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
d) 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.
e) Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
f) Da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, ali drug postopek,
posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
g) Da je ekonomsko in finančno sposoben izvesti investicijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
oktobra 2004. Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi v roku 14 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba. Merila: najnižja
ponudbena cena – 80 točk; št. referenc na
enakih ali podobnih objektih, kot je predmet
razpisa: 1–15 – 5 točk, 15–30 – 10 točk, 30
in več – 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna ponudbena vrednost je
40,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Občina Dravograd
Št. 096/04
Ob-10343/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadomestnega mostu čez Draganjo v
Rogatcu na G2-107/1276.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G2-107/1276 Podplat–Rogatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 160
koledarskih dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 2004 ob 10.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 78,671.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004
Direkcija RS za ceste
Št. 092/04
Ob-10345/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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Št.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija podvoza za železnico v Kranju
na R2-412/0210.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-412/Kranj
(Iskra–Labore).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 160
koledarskih dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 2004 ob 11.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 55,200.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste

3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste Obrov – G1-7/0354.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-7 Obrov–Kozina
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 135
koledarskih dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 125,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste

Št. 094/04
Ob-10346/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

Št. 093/04
Ob-10350/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
dveh dostopnih poti do slovenskih objektov v Razkrižju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-727 Razkrižje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 140
koledarskih dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija ali garancija zavarovalnice.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 38,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 01/2004
Ob-10359/04
1. Naročnik: Občina Hajdina.
2. Naslov naročnika: Zg. Hajdina 45,
2288 Hajdina, faks 02/788-30-31.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: izbira najugodnejšega investitorja za izgradnjo
poslovno stanovanjskega centra po lokacijskem načrtu za ureditveno območje
P10-S8/I Hajdina po priloženih specifikacijah
na način, kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji. Investitor bo zgradil poslovno
stanovanjski center in uredil zunanji kompleks ter funkcionalna zemljišča skladno s
projektno in razpisno dokumentacijo. Naročnik si pridržuje pravico v skladu z 89. in 97.
členom ZJN-1 po postopku s pogajanji brez
predhodne objave oddati dodatne gradnje ali
storitve, ki ne bodo vključene v prvotne projekte, oddane na podlagi postopkov javnih
naročil po tem javnem naročilu, pa so zaradi
nepredvidljivih okoliščin postale potrebne za
izvedbo naročila, pod pogojem, da se bodo
oddala izvajalcu del ali storitev, ki bo izvajal
prvotno naročilo: a) ko takšnih dodatnih gradenj ali storitev ne bo mogoče tehnično ali
ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne
da bi to povzročilo nepremostljive ovire za
naročnika ali b) ko bodo gradnje ali storitve,
čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno od
izvedbe prvotnega naročila, nujno potrebne
za nadaljnje faze izvedbe, pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne bo presegla 50%
zneska glavnega naročila. Enako bo lahko
naročnik ravnal, če bo šlo za nove gradnje ali
storitve, ki so ponovitev podobnih gradenj ali
storitev in jih bo izvajal isti izvajalec, ki mu je
oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar pod
pogojem, da bodo take gradnje ali storitve
ustrezale osnovnemu projektu, za katerega
je bilo oddano prvo javno naročilo. Naročnik
bo v takem primeru oddal naročilo po tej točki
le, če še ne bodo pretekla tri leta od sklenitve
prve pogodbe za konkretno naročilo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se ne oddaja po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Hajdina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek: junij 2004, čas izvedbe: 10 mesecev od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Hajdina, Zg.
Hajdina 45, 2288 Hajdina. Kontaktna oseba:
Valerija Šamprl, direktorica občinske uprave, tel. 02/788-30-30, faks 02/788-30-31.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro v tajništvu občine.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na transakcijski
račun številka 01359-0100017622, sklic
01-2004 odprt pri Banki Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45,
2288 Hajdina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2004 ob 12.30, Občina Hajdina, Zg.
Hajdina 45, 2288 Hajdina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10 mio
SIT, veljavna vsaj 120 dni od roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačilo kupni-
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ne sorazmernega deleža zemljišča po podpisu pogodbe skladno z navodili ponudnikom.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo priznal sposobnost,
kot je navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora
biti razvidno, da ponudnik posluje v skladu
z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra – priloga 1) mora biti razvidna registracija za razpisano dejavnost.
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2000 do vključno 2004, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).
4. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja podkupovanja oziroma ni
bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno
iz potrdil Ministrstva za pravosodje ter lastne
izjave – prilogi 2 in 3).
B) Na finačnem področju:
1. Iz obrazca BON 1 (oziroma za samostojenga podjetnika iz potrdil bank o solventnosti) je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov (razvidno iz priloge 4).
2. Ponudnik je sposoben plačati kupnino
za sorazmerni del zemljišča parc. št. 529/8,
529/9 in 597/1 k.o. Hajdina, ter je sposoben
financirati projekt izgradnje poslovno stanovanjskega centra (razvidno iz priloge 7).
C) Na področju referenc, kadrov in opremljenosti:
1. Ponudnik izkaže, da je kadarkoli v zadnjih petih letih od objave javnega naročila (od
leta 1999) zgradil vsaj dva podobna objekta
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji (podobna po finančnem vložku, to je v vrednosti
vsaj 300 mio SIT brez DDV po objektu in podobne po tehnični zahtevosti gradnje (npr.
šola, zdravstveni dom, javni zavod, poslovno
stanovanjski center ipd.)) (razvidno iz obrazca
izjava – reference, ter priloge 5).
2. Ponudnik mora ponuditi izvedbo
javnega naročila v rokih, pod pogoji in na
način, kot je to navedeno v specifikacijah.
Ponudnik bo izgradil objekt in uredil okolico
najkasneje v 10 mesecih od podpisa pogodbe (razvidno iz obrazca Izjava).
D) Na poslovno-tehničnem področju:
1. Ponudnik se zavezuje (razvidno iz
obrazca Izjava):
a) da bo v celoti izvedel projekt v obsegu, rokih in na način, kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji;

b) da bo Občini Hajdina prodal poslovne
prostore v izmeri 752,29 m², s pripadajočim
idealnim deležem na zemljišču po ceni, ki
ne bo višja od 700 EUR/m² z DDV za finalno izdelane poslovne prostore, kot izhaja iz
projektne dokumentacije;
c) da bo omogočil Pošti Slovenije nakup
poslovnega prostora v izmeri 83,84 m² s
pripadajočim idealnim deležem na zemljišču po ceni, ki ne bo višja od 1.500 EUR/m²
brez DDV za finalno izdelan lokal po standardih Pošte Slovenije, kot izhaja iz projektne dokumentacije;
d) da bo Pošti Slovenije priznal predkupno pravico do nakupa zemljišča za dva
parkirna prostora, kot izhaja iz projektne
dokumentacije;
e) da bo omogočil Mercatorju SVS nakup poslovnega prostora v izmeri 316,19 m²
po ceni, ki ne bo višja od 700 EUR/m² brez
DDV za finalno izdelan lokal po standardih
Mercatorja SVS, kot izhaja iz projektne dokumentacije;
f) da ne bo prodal nobenega poslovnega prostora za namen opravljanja poslovne
dejavnosti, ki je enaka poslovni dejavnosti
Mercatorja SVS brez soglasja Mercatorja
SVS;
g) da bo izvedel ureditev zunanjega
kompleksa skladno s projektno dokumentacijo;
h) da bo soglašal z izbiro gradbenega
nadzornika, ki ga bo izbrala Občina Hajdina.
Opomba: vse gornje vrednosti, navedene v tuji valuti, se preračunajo v domačo
valuto po srednejem tečaju Banke Slovenije za to valuto na dan podpisa pogodbe
o nakupu.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati 120
dni. Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: junij 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: izmed
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje
(pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe), bo izbrana ponudba, v kateri bo
ponudnik za odkup solastniškega deleža
zemljišč na parc. št. 529/8, 529/9 in 597/1
k.o. Hajdina, ponudil najvišjo ceno nakupa
za kvadratni meter, kot je navedeno v predračunu. Ponujena cena mora biti višja od
protivrednosti neto zneska 50 EUR/m² na
dan oddaje ponudbe po srednejm tečaju
Banke Slovenije, sicer naročnik take ponudbe ne bo upošteval.
Če bo imelo več ponudb ponudnikov,
ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje enako
ceno bo izbran tisti ponudnik, ki bo imel več
ustreznih referenc pri gradnji podobnih objektov iz predmeta javnega razpisa, kot je
navedeno v pogojih navodil.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: del razpisne dokumentacije (brez projekta) je mogoče dobiti brezplačno v elektronski obliki na naslovu: http://www.praetor.si
(področje Javna naročila). Komunikacije s
ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega naročila potekajo pisno ali preko interneta. Vprašanja pošljite na naslov: Občina
Hajdina, Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina,
s pripisom “Vprašanje za razpis JN 01/2004”
(če se pošta prinese osebno, se odda v tajništvu) ali preko spletne strani na naslovu:
http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja in
odgovori). Za vprašanja, ki ne bodo tako
oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje odgovorjeno. Odgovori predstavljajo sestavni
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del razpisne dokumentacije in bodo objavljeni v informacijskem sistemu na navedenih
spletnih straneh. Vprašanja lahko ponudniki
naslavljajo najkasneje pet dni pred dnevom
oddaje ponudb do 12. ure.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 17-18 z dne
27. 2. 2004, Ob-4814/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Občina Hajdina
Št. 110-1/04
Ob-10375/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: AC Klanec–Ankaran, izvedba sistema za nadzor in vodenje prometa.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti in obsega:
1.1 Izvedba sistema za nadzor in vodenje prometa, ki obsega:
– izvedbo in postavitev portalov,
– postavitev kamer video nadzora in
detekcije,
– postavitev vremenskih postaj,
– izvedba napajanja vse opreme z električno energijo in povezava s TK kabli,
– namestitev vse strojne in programske opreme v komandni center v AC bazi
Kozina.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC Klanec–Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skrajni rok za
dokončanje del je 3 mesece od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo
ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., tel. 01/30-68-204, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Severin Maffi, univ. dipl. inž. el. – DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana,
tel. 01/30-68-360, faks 01/30-68-312.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
31. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.

Št.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5. 2004
ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 32,940.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
se financira iz lastnih sredstev DARS d.d.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skupna ponudba,
ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev
kot partnerjev, mora izpolnjevati naslednje
zahteve:
a) Ponudba mora vsebovati za vsakega
partnerja v skupini izvajalcev posebej naslednja dokazila:
– dokazila glede sposobnosti, navedena
navodilih ponudnikom,
– izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi
delovnih pogojev,
– izjavo ponudnika, da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe.
Za dokazila, zahtevana v podčlenih
5.1 (o), 5.1 (p) in 5.1 (r) zadošča, da jih
predloži vodilni partner.
b) Skupina izvajalcev mora v ponudbi
predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim opredeli zlasti odgovornost
posameznih partnerjev in udeleženost (%)
vsakega partnerja za izvedbo naročila ter
neomejeno solidarno odgovornost vseh
partnerjev v skupini izvajalcev za izvedbo
pogodbenih del skladno s pogoji po pogodbi.
Enega od partnerjev se mora v aktu o
skupni izvedbi naročila imenovati za vodilnega partnerja.
Prav tako se mora skupina izvajalcev v
aktu o skupni izvedbi naročila dogovoriti o
zastopniku v vzorcu pogodbe (18. člen).
c) Vodilni partner mora biti pooblaščen
za: prevzem in prenos navodil za in v imenu
vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v skupini izvajalcev in koordinacijo
izvajanja del po pogodbi.
d) V slučaju uspešnosti ponudbe mora
biti pogodba podpisana na način, ki pravno
obvezuje vse partnerje.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudniki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih minimalnih
pogojev:
a) povprečni letni promet 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 1.500 mio SIT za
izvedbo vseh razpisanih del;
b) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
ali partner v skupnem nastopanju ali podiz-
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vajalec za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila v zadnjih 5 letih, v skladu z
zahtevo po točki 5.1h navodil ponudnikom;
c) izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1i navodil ponudnikom;
d) odgovorni vodja del mora biti oseba
z visoko ali višjo izobrazbo gradbene ali
elektro stroke z opravljenim strokovnim izpitom in 10-letnimi izkušnjami pri podobnih
projektih po naravi in sestavi in to najmanj 5
let kot odgovorni vodja del.
Enake pogoje mora izpolnjevati tudi oseba, ki jo izvajalec določi za svojega zastopnika v vzorcu pogodbe (18. člen).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 20. 9. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudbe je najnižja cena,
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 20-21 dne 5. 3. 2004.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

ZJN-12.S

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem
postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku
Št. 1/2004
Ob-10161/04
1. Naročnik: Občina Tolmin.
2. Naslov naročnika: Ul. padlih borcev 2,
5220 Tolmin.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: storitve kopenskega
transporta.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Občina Tolmin.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2004/05, 2005/06.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Tolmin, Ul. padlih borcev 2, 5220 Tolmin – Rafael Šuligoj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 24. 5. 2004 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Tolmin, Ul. padlih borcev
2, Tolmin.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
na dan izteka roka za oddajo ponudb ob 13.
uri v prostorih Občine Tolmin, Ul. padlih borcev 2, Tolmin.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 9. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 4. 2004.
Občina Tolmin
Ob-10183/04
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naslov
naročnika:
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, tel.
04/59-71-510, faks 04/59-71-513, e-mail:
obcina.trzic@trzic.si.
3. Vrsta in opis storitev ter sklic na vrsto
storitev po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: sklic: priloga 1A, 12. točka,
izdelava dokumentacije za odvajanje in
čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku
celotno javno naročilo.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Tržič.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek meseca junija
2004, dokončanje meseca junija 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: oseba, pristojna za izročitev razpisne dokumentacije: Janja Svetina
Dolžan, tel. 04/59-71-532, oseba pristojna za
dodatne informacije: Drago Štrafela, GSM:
041/785-922.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od dneva
objave tega razpisa dalje, v času uradnih ur
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na Občini Tržič, Uradu za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Trg svobode 18, Tržič,
2. nadstropje, pri Janji Svetina Dolžan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 100.000 SIT, plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, odprt pri
Upravi RS za javna plačila, Uradu v Kranju,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, v tajništvu občine.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2004 ob 13. uri v mali sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
Čas veljavnosti bančne garancije mora biti
še 30 dni od predvidenega datuma za izdajo
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki
je 10. 6. 2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: vsi ponudniki morajo izpolnjevati
splošne pogoje po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih. Poleg navedenega
mora ponudnik izpolnjevati pogoj, da ima
celotni letni prihodek od prodaje najmanj
600,000.000 SIT, in sicer v letih 2000,
2001, 2002 in 2003. Pogoji in dokazila o izpolnjevanju pogojev so natančno navedeni
v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02 in nasl.) in Zakon o varstvu okolja ter druga zakonodaja s
področja storitev.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, v skladu
z določili razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 10. 7.
2004, predvidena odločitev o sprejemu najugodnejše ponudbe: 10. 6. 2004.
17. Merila za ocenjevanje ponudb: ponudbena cena 50%, kakovost in strokovnost
osebja ponudnika 40% in pridobljen certifikat kakovosti (tehnična prednost) 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 4. 2004.
Občina Tržič
Ob-10229/04
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Češnjica 48,
4228 Železniki, faks 04/500-00-20, tel.
04/500-00-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini Železniki za šolski
leti 2004/2005 in 2005/2006.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: prevozi
se bodo oddajali po sklopih (en, več ali vsi
sklopi).
5. Kraj izvedbe: Občina Železniki.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2004 do
30. 6. 2006 oziroma do konca pouka v šolskem letu 2005/2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Železniki, Martina Logar, tel. 04/500-00-15, ali v njeni odsotnosti: Cirila Tušek, tel. 04/500-00-18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan v
času trajanja razpisa od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 6.000 SIT (z DDV), na
transakcijski račun Občine Železniki, št.
01346-0100007492 in s pripisom: Javni
razpis – izvajanje šolskih prevozov.
9. (a) Datum in ura, do katere je potrebno predložiti ponudbo: 24. 5. 2004 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: osebno v sprejemno pisarno Občine Železniki ali pa po pošti na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2004 ob 12. uri, sejna soba Občine
Železniki, Češnjica 48.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za
resnost ponudbe, ki mora veljati do 31. 8.
2004 (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno.
Izvajalec bo od 1. do 5. v mesecu izstavil
račun za opravljene storitve v preteklem
mesecu. Naročnik bo račun poravnal v 30
dneh po prejemu, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnika v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoj usposobljenosti in
sposobnosti ponudnika je izločitven. Usposobljenost in sposobnost se ugotavljata na
podlagi dokazil, priloženih k razpisni dokumentaciji.
Predloženi časovni načrt prevozov (vozni
red) in velikost vozil mora v celoti zadostiti
zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije (predmet javnega naročila). Pogoj je
izločitven.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo te vrste storitve:
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
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skupine otrok, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Pravilnik o licencah za opravljanje
prevozov v cestnem prometu.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2004, predvideni datum odločitve
pa je 24. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: usposobljenost in sposobnost ponudnika ter zahtevana organizacija prevozov so izločitveni pogoji. Merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika je najnižja ponudbena cena za
posamezen sklop razpisanih prevozov.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Občina Železniki
Št. 400-01-9/2004
Ob-10254/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje inklinometrskih
meritev na plazovih velikega obsega
(plaz Macesnik, plaz Stovže, plaz Strug,
plaz Gradišče, plaz Šmihel, plaz Slano
blato).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno
naročilo se oddaja po sledečih sklopih:
1. plaz Macesnik,
2. plaz Stovže,
3. plaz Strug,
4. plaz Gradišče,
5. plaz Šmihel,
6. plaz Slano blato.
5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na terenu in na sedežu izbranega ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 24 mesecev po
podpisu pogodbe za vse sklope.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: MOPE, Agencija RS za
okolje, Ljubljana, Vojkova 1b, Janko Vidic,
tel. 01/478-44-18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 2004, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MOPE, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2004, ob 13.30, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba
106 v I. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
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– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti
iz sredstev proračuna RS in poravnava
plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS, podzakonskimi predpisi in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): 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.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja
dejavnosti,
– da je predložil v razpisni dokumentaciji
zahtevane inštrumente finančnega zavarovanja,
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb (navedeno v obrazcu ponudbe in predračunu),
– da v projektni skupini poleg vodje projekta zagotovi še najmanj 3 sodelavce/člane
projektne skupine (dokazilo: navedba v obrazcu ponudbe),
– da zagotovi ustreznost izobrazbe nosilca naloge/vodje projekta in
sodelavcev/članov projektne skupine (dokazilo: potrdila o izobrazbi),
– da zagotovi, da ima odgovorni nosilec
naloge/vodja projekta najmanj 5 let delovnih
izkušenj.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh
pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 17. 9. 2004, predvideni datum
odločitve je 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena za posamezen sklop.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija RS za okolje
Št. 102/1589/2004
Ob-10263/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba elektromontažnih
del na DV 110 kV Beričevo–Trbovlje I.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: DV 110 kV Beričevo–Trbovlje I.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. junija 2004
do 15. julija 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v drugem nadstropju, soba
št. 2C.2,6, Andreja Mihevc, dodatne informacije mag. Hailu Kifle.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT (25.000 SIT
+ DDV 5.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na TRR št.
02924-0017900956, sklic na PEE št. 3.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, soba 3D2.1.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
13. 5. 2004 ob 10. uri, v dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% skupne ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok 60 dni, gotovinsko plačilo po
opravljenih delih.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: vsaj ena odlično ocenjena referenca dejanskega izvajalca del za rekonstrukcijo enosistemskega ali dvosistemskega
DV 110 kV ali več v dolžini skupno vsaj 30
km. Ponudnik naj navede številko pogodbe,
datum podpisa pogodbe, naslov projekta
– objekta. Reference morajo biti potrjene s
strani naročnikov.
Ponudnik mora priložiti seznam o kvalifikaciji ljudi, ki bodo delali na objektu. Vsi
delavci morajo imeti kot pogoj dokazilo,

Stran

2436 /

Št.

39-42 / 23. 4. 2004

da imajo izkušnje na predmetnih delih na
110 kV DV ali več.
Ustreznost mehanizacije za izvedbo
predmetnih del – dokazilo je seznam mehanizacije, iz katerega je razviden tip, oprema
in orodja, ki bo uporabljena pri izvedbi del.
Ogled trase je za ponudnike in njihove
podizvajalce obvezen. Ogled bo 3. 5. 2004,
zborno mesto je RTP Beričevo ob 10. uri.
Izvedba del je predvidena od 1. 6. 2004
do 15. 7. 2004.
Ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
delo možno izvesti samo v primeru, da bo
elektroenergetska situacija dovoljevala izklop daljnovoda.
Garancijski rok za izvedena dela je 18
mesecev od zapisniško potrjenega zaključka del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
60 dni od datuma, določenega za dostavo
ponudbe. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 27. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (80%), rok izvedbe demontažnih in montažnih del (10%), pozitivne
reference dejanskega izvajalca pri izvajanju
rekonstrukcije enosistemskega ali dvosistemskega DV 110 kV ali več (10%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo 3. 5. 2004 ob 10. uri,
zbor v RTP Beričevo.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 50-336-259/04
Ob-10286/04
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov
naročnika:
Linhartova
51, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100,
faks 01/43-72-070, e-mail: andrej.sobocan@mail.ir-rs.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: odvoz, pranje, likanje in
dostava perila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Linhartova
51.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2004 do
30. 6. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, servisna služba, dodatne informacije Andrej Sobočan,
tel. 01/47-58-246, razpisna dokumentacija
se lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 14. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je vključen),
negotovinsko na TRR št. 01100-6030278088
pri Banki Slovenije, s pripisom razpisna dokumentacija perilo.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. maja 2004 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, servisna
služba, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. maja 2004 ob 12. uri v prostorih Inštituta
za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo in nalogom za
plačilo kot garancija za resnost ponudbe v
velikosti 10% razpisane vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok je 45 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2004, predvideni datum odločitve je 31. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Ob-10334/04
1. Naročnik: Občina Bohinj.
2. Naslov naročnika: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Boh. Bistrica, e-mail:
obcina@bohinj.si, tel. 04/577-01-00, faks
04/572-18-64.
3. Vrsta in opis storitve ter na sklic na vrsto storitve po pogodbi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: redna vzdrževalna
in sanacijska dela na gozdnih cestah na
področju Občine Bohinj v letih 2004,
2005 in 2006, sklic na 1. kategorijo storitev:
storitve vzdrževanja in popravila.
Vrednost naložbe v letu 2004 je
16,698.000 SIT, vrednosti naložbe v letu
2005 in 2006 pa bodo določene v okviru
proračunskih sredstev občine, planiranih
v višini ocenjenih prihodkov za ta namen
(pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in
proračunska sredstva RS).
4. Oddaja sklopov, obseg sklopov in
sprejemljivosti ponudb za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudbe ni mogoče deliti za posamezne sklope.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Bohinj
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi samo varianto pa razpisani dokumentaciji.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek in obseg
del je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi sredstvi, zaključek del je 31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatna informacije: Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260
Bled, kontaktna oseba, Andrej Klinar, univ.
dipl. inž. gozd., Odsek za gozdne prometnice tel. 04/575-03-00, faks 04/574-10-69.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, po predhodnem dogovoru s
kont. osebo javnega naročila, Klinar Andrej,
univ. dipl. inž. les., tel. 04/575-03-00, faks
04/574-10-69.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Zavoda za
gozdove Slovenije št. 50106-603-54908, s
pripisom: razpisna dokumentacija za redna
vzdrževalna in sanacijska dela na gozdnih
cestah na področju Občine Bohinj v letih
2004, 2005 in 2006.
9. (a) Datum in ura je potrebno predložiti
ponudbo: štirideseti dan od dneva, ko je
naročnik odposlal zahtevo za objavo tega
javnega razpisa, do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Bohinj, sprejemna pisarna,
Triglavska cesta 35, 4264 Boh. Bistrica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 2004 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Bohinj.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe se zahteva akceptni nalog v
višini 10% ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati do izbire ponudnika.
12. Pogoji financiranja in plačila sklicevanja na določila v predpisih: plačila se bodo
vršila po potrjenih situacijah v roku 60 dni,
sklic na Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba o skupini
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki mora biti registrirana in izpolnjevati pogoje v skladu z razpisno dokumentacijo in Odredbo o obvezni vsebini razpisne
in ponudbene dokumentacije.
15. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi odločbami rezervirana na posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitev: ZJN.
(c) Navedba, ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do datuma odpiranja
ponudb.
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17. Merila za ocenitev ponudb: celovitost
ponudbe, reference s področja razpisnega
dela, usposabljenost ponudnika za realizacijo ponudbenih del, cene po enoti mere,
strojne in delovne kapacitete, plačilni pogoji, fiksnost cen, garancijski rok in druge
ugodnosti ter druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: vsak
delovni dan od 8. do 14. ure, po predhodnem dogovoru s kont. osebo javnega naročila, Klinar Andrej, univ. dipl. inž. gozd., tel.
04/575-03-00, faks 04/574-10-69.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
Občina Bohinj
Št. 228-02-3/2004
Ob-10335/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb vlade, po pooblastilu Okrožnega sodišča v Ljubljani in Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-78.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje storitev varovanja, varovanja premoženja in upravljanje z varnostno-nadzornih centrom za
potrebe ljubljanskega sodnega okrožja
ter Okrožnega državnega tožilstva v
Ljubljani.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklop
1 (Okrožno sodišče v Ljubljani, na lokacijah
Tavčarjeva 9, Miklošičeva 30 in Miklošičeva
28; Okrajno sodišče v Ljubljani na lokacijah
Miklošičeva 10 in Miklošičeva 12; Okrajna
sodišča v Cerknici, Domžalah, Grosuplju,
Litiji, Kočevju, Kamniku, Trbovljah in na
Vrhniki); sklop 2 (Okrožno državno tožilstvo
v Ljubljani na lokaciji Slovenska cesta 41).
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Cerknica,
Domžale, Grosuplje, Litija, Kočevje, Kamnik, Trbovlje in Vrhnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2004 do
30. 6. 2005, z možnostjo dvakratnega podaljšanja po 12 mesecev v skladu z določili
97. člena ZJN-1.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – Sektor za javna
naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – sejna soba.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 9.30, Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT za 1. sklop; 500.000 SIT za
2. sklop.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri organu, v kateri ima sedež – dokazilo za pravne osebe
(gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz
sodnega registra podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika ter za fizične osebe
(samostojne podjetnike, posameznike):
fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS;
– ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje, imeti potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila – dokazili: licenca za opravljanje fizičnega varovanja in licenca za opravljanje
tehničnega varovanja, ki izkazujeta zadnje
stanje ponudnika, izdani skladno z Zakonom o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja oziroma pridobljeno po Zakonu o zasebnem varovanju
(Uradni list RS, št. 126/03);
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – dokazili: fotokopija potrdila, izdanega s strani Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika, da v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ponudniku ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje ki bi bilo povezano z znegovim poslovanjem in izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež oziroma ponudnik, ki ima
sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral
poravnati v Republiki Sloveniji – dokazilo:
originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe;
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in ponudnik ni imel v
preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun oziroma negativno povprečno stanje sredstev
v preteklem mesecu, brez odobrenega okvirnega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem računu – dokazila: za
pravne osebe (gospodarske družbe) fotoko-
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pija potrdila BON-1/P s podatki in kazalniki
za leto 2003; za fizične osebe (samostojne
podjetnike, posameznike) fotokopija davčne
napovedi za leto 2003, potrjena s strani pristojne izpostave DURS ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem; ter dokazilo: potrdilo o solventnosti s strani banke, kjer ima ponudnik odprt
transakcijski račun in ne sme biti starejše od
10 dni od datuma oddaje ponudbe;
– 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
– dokazilo: 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;
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
– dokazila: seznam najpomembnejših
opravljenih storitev v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je
predmet javnega naročila (istovrstne storitve), z zneski, datumi in nazivi končnih
naorčnikov, vključno z dokazili v obliki potrdila-izjave, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti; izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zagotavlja ustrezno tehnično opremo za izvajanje pristopne kontrole – rentgen oziroma
varnostna vrata, ki ustreza vsem veljavnim
standardom na področju tehničnega varovanja in jo bo uporabil za varovanje poslopja
Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva
9, Ljubljana in/ali za varovanje poslopja
Okrožnega državnega tožilstva in Okrožnega sodišča v Ljubljani, Slovenska cesta
41; potrdilo Ministrstva za notranje zadeve
o številu zaposlenih oseb iz 19. do 23. člena
Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št.
126/03); fotokopije potrdil za najmanj po pet
posebej usposobljenih varnostnikov izdanih
na podlagi 101. člena in prvega odstavka
109. člena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št.
49/98, 66/98) za pregled s tehničnimi sredstvi-rentgeni, ki bodo neposredno opravljali
pristopno kontrolo s pomočjo rentgena oziroma varnostnimi vrati; izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo v primerih nujnega dodatnega
varovanja zagotovil dodatne varnostnike za
čas, ki ga določita naročnika po pogodbah
pisno ali telefonsko, in sicer v roku dveh
ur od prejema njune zahteve; izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da ima organiziran varnostni-nadzorni center in stalno dežurno službo
za odpravo napak, ki je dosegljiva 24 ur na
dan 365 dni v letu; fotokopija zavarovalne
police za zavarovanje poklicne odgovornosti
skladno s 37. členom Zakona o zasebnem
varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03), s katero
izkaže, da ima zaradi možnosti nastanka
protipravnih ravnanj, ki jih lahko povzročijo
varnostniki pri opravljanju dela, sklenjeno
zavarovanje poklicne odgovornosti; ponudnik bo moral predstavnikom naročnika ali
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po naročnikovem pooblastilu pristojnemu
organu države, kjer ima ponudnik svoj sedež, v času pregledovanja prejetih ponudb
na pisni poziv naročnika, v roku treh dni
zagotoviti ogled in preveritev ustreznosti
tehnične opreme za izvajanje pristopne
kontrole-rentgena oziroma varnostnih vrat
ter ogled in preveritev varnostno-nadzornega centra in stalne dežurne službe ponudnika za odpravo napak.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do vključno z 10. 9. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – do 13 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Št. 34401-0002/2004
Ob-10337/04
1. Naročnik: Občina Škocjan.
2. Naslov naročnika: Škocjan 67,
8275 Škocjan, tel. 07/384-63-00, faks
07/384-63-09,
e-naslov:
skocjan.obcina@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje, varstvo in
obnova lokalnih makadamskih in asfaltnih cest in javnih poti na območju Občine Škocjan za leto 2004 – št. kategorije 1
– Priloga 1A – storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dela se
oddajo v kompletu.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Škocjan.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahtev razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Martin Strašek, tel.
07/384-63-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure, in sicer od dneva objave naprej.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škocjan, Škocjan 67,
8275 Škocjan.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 2004 ob 11. uri, sejna soba Občine
Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
z vrednostjo 1,000.000 SIT.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določil v predpisih: razpisana dela se v celoti financirajo iz občinskega
proračuna, rok plačila 60 dni po prejemu
pravilno izstavljenega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim ponudnikom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 7. 2004, predviden datum odločitve:
10 dni po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kontakna oseba je Martin Strašek, tel.
07/384-63-04.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 4. 2004.
Občina Škocjan
Št. 260-7/03-9
Ob-10342/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica »dr.
Franca Derganca« Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: predmet javnega naročila je aplikacija sistema in sedemletno
vzdrževanje po principu funkcionalni
ključ v roke po specifikaciji iz razpisne
dokumentacije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik si pridržuje pravico v skladu s 97. členom ZJN-1A po postopku s pogajanji brez
predhodne objave oddati dodatna dela ali
storitve, ki ne bodo vključene v prvotnem
javnem naročilu, pa so zaradi nepredvidljivih okoliščin postale potrebne za izvedbo
naročila, pod pogojem, da se bodo oddala
izvajalcu del ali storitev, ki bo izvajal prvotno naročilo: a) ko takšnih dodatnih storitev
ne bo mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti
od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo
nepremostljive ovire za naročnika ali b) ko
bodo storitve, čeprav bi jih lahko naročnik
oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila,
nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe,
pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne bo
presegla 50% zneska glavnega naročila.
Enako bo lahko naročnik ravnal, če bo šlo
za nove storitve, ki so ponovitev podobnih
storitev in jih bo izvajal isti izvajalec, ki mu
je oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar
pod pogojem, da bodo take storitve ustrezale osnovnemu projektu, za katerega je bilo
oddano prvo javno naročilo. Naročnik bo v

takem primeru oddal naročilo po tej točki le,
če še ne bodo pretekla tri leta od sklenitve
prve pogodbe za konkretno naročilo.
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica »dr.
Franca Derganca« Nova Gorica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum zaključka
aplikacije sistema z zagonom v živo najkasneje do 1. 1. 2005. Vzdrževanje sistema za
dobo 7 let, ki začne teči po preteku garancijske dobe in poteče dne 1. 1. 2013.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
»dr. Franca Derganca« Nova Gorica, tajništvo uprave, Ul. Padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici (tel. 05/33-01-550).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od dne objave javnega naročila, vsak delovni dan od
7.30 do 15.30, v tajništvu upravne službe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 6. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: tajništvo uprave, Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica,
Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri
Gorici.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 2004 ob 12.15, na lokaciji naročnika:
Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca«
Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici, v postorih sejne sobe
upravne službe.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti, veljavna najmanj 3
mesece od roka za oddajo ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupnina
bo poravnana v enkratnem znesku za informacijski sistem in v 12 rednih mesečnih
obrokih za vsako leto vzdrževanja (7x12
rednih mesečnih obrokov). Cene morajo
biti izražene v slovenskih tolarjih (SIT).
Cena za vzdrževanje se revalorizira enkrat
letno na osnovi spremembe paritete slovenski tolar-euro.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: naročnik bo priznal sposobnost,
kot je navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. iz ponudbene dokumentacije mora
biti razvidno, da ponudnik posluje v skladu
z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih;
2. iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra – priloga 1) mora biti razvidna registracija za razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje
za razpisano dejavnost (dovoljenje – priloga
2), če ga ponudnik potrebuje za opravljanje
dejavnosti. Če ponudnik ne bo predložil do-
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voljenja bo naročnik štel, da ga glede na
veljavno zakonodajo in način opravljanja
dejavnosti ne potrebuje;
3. iz ponudbene dokumentacije (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
– priloga 3) mora biti razvidno, da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega
naročila delavci, ki so registrirani zastopniki
ponudnika, niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2000 do vključno 2004, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava);
5. ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila, ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja oziroma ni bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno iz potrdil
Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave
– prilogi 4 in 5);
6. izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predloženih lastnih izjav
– priloge 6–14).
B) Na področju referenc: 1. ponudnik ima
vsaj 2 potrjeni referenci, da ponujeni sistem
deluje v splošni bolnišnici v lasti Ministrstva
za zdravje Republike Slovenije (kar je razvidno iz obrazca prijava – reference).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne do zaključka izvedbe javnega naročila.
Predvideni datum odločitve: 14. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: izmed
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje (pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe), bo
izbrana ponudba ponudnika z najnižjo ceno
kot je navedeno v ponudbi in predračunu.
Ponudbe se bodo ocenjevale po skupnem
strošku za aplikacijo in njeno sedemletno
vzdrževanje. Če bo imelo več ponudb ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, enako ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki
bo imel vrednostno več referenc pri izvajanju storitev iz predmeta javnega razpisa.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: komunikacije s ponudniki o vprašanjih
v zvezi z vsebino javnega naročila potekajo pisno. Vprašanja pošljite na naslov:
Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca«
Nova Gorica, tajništvo uprave, Ul. Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, s
pripisom »Vprašanje za razpis JN Obnova
bolnišničnega informacijskega sistema (št.
260-7/03)« (če se pošta prinese osebno, se
odda v tajništvu uprave). Za vprašanja, ki ne
bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da bo
nanje odgovorjeno. Odgovori na zastavljena vprašanja predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije in bodo posredovani
vsem ponudnikom, ki so dvignili razpisno
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dokumentacijo vključno z vprašanji, vendar
brez navedbe njihovega izvora. Vprašanja
lahko ponudniki naslavljajo najkasneje pet
dni pred dnevom oddaje ponudb do 12. ure.
Na vsako vprašanje bo naročnik odgovoril v
roku 3 dni po prejemu vprašanja. Na vprašanja, ki bodo do naročnika prispela po tem
roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi
s ponudnikovimi vprašanji. Naročnik bo
ponudnikom omogočil ogled obstoječega
stanja in organizacije dela po predhodni
pisni najavi. Pisno najavo pošljite na naslov:
Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca«
Nova Gorica, tajništvo uprave, Ul. Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, s
pripisom »Najava za ogled obstoječega
stanja in organizacije dela – JN Obnova
bolnišničnega informacijskega sistema (št.
260-7/03)«. Namen ogleda je ugotovitev
zahtevane funkcionalnosti, kompatibilnosti
in skladnosti.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Splošna bolnišnica »dr. Franca
Derganca« Nova Gorica
Št. 17123-07-403-42/2004
Ob-10347/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: celodnevna oskrba s prehrano oseb v novem Azilnem domu Vič.
Predmet javnega naročila zajema pripravo hrane, transport in razdelitev vseh
obrokov hrane v razdelilnici navedenega
objekta naročnika, čiščenje delilnih površin,
razdelilnice in jedilnice, pomivanje posode
vključno s priborom in pladnji v prostorih izvajalca ter odvoz vseh odpadkov.
Sklic na vrsto storitve po prilogi I B Zakona o javnih naročilih: 17. hotelske in restavracijske storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg
sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo
se ne oddaja po sklopih. Ponudniki morajo
ponuditi predmet javnega razpisa v celoti, ter
se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih
delov predmetnega javnega razpisa.
5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe storitve
je lokacija ponudnika–izvajalca in lokacija
naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo eno – osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudniki ponudijo
še variantne ponudbe, naročnik le-teh ne
bo upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: storitev se bo
izvajala za dobo 2 let. Predvideni datum
začetka je 1. 7. 2004, predviden datum dokončanja pa 31. 6. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za notranje
zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Služba za javna naročila, Cankarjeva
ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu službe pri
Marinki Hlade, dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
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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 dnevov, 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 poslanje le-te po pošti,
iz katerih morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali
je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40304204.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 19. 5. 2004, najkasneje do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – glavna
pisarna, 1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 19. 5.
2004, ob 12. uri, na naslovu: Fakulteta za
policijsko – varnostne vede, Kotnikova 8,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega
naročila tako, da bo preveril, ali ponudnik
izpolnjuje pogoje po 42. in 42.a členu ZJN-1,
in sicer: da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu; da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
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kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma da ni vpisan
v kazensko evidenco; da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
in sicer obrtno dovoljenje, v primeru, da mu
je le-tega na podlagi Obrtnega zakona za
opravljanje dejavnosti, za katero se prijavlja
na predmetnem razpisu, potrebno pridobiti
in odločbo o izpolnjevanju pogojev, določenih z Zakonom o gostinstvu; da izpolnjuje
vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila; da je ekonomsko-finančno sposoben; da je zanesljiv,
sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled
ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo; da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi.
Naročnik bo usposobljenost ponudnika
po 42.a členu ZJN-1 preveril iz: podatkov o
finančnem stanju, in sicer obrazca BON-1/P
in potrdila poslovne banke o plačilni sposobnosti oziroma za samostojne podjetnike: iz
davčne odločbe ter potrdila banke o stanju
na transakcijskem računu; dokazila, da
razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, in sicer iz izjave o
strokovnem osebju, predvidenem za izvajanje storitve, ki je predmet javnega naročila
in seznama najpomembnejših storitev v zadnjih treh letih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ponudnik mora za izvedbo storitve upoštevati
naslednje zakone in pravilnike: Zakon o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS,
št. 52/00 in 42/02); Zakon o gostinstvu (Ur.
l. RS, št. 1/95 – ZGos); Pravilnik o higienskih in sanitarno tehničnih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati objekti za pripravo in
delitev hrane (Ur. l. SRS, št. 6/90 in Ur. l.
RS, št. 5/93); Pravilnik o posebnih ukrepih
pri zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano
in o njihovem preprečevanju (Ur. l. RS, št.
24/81 in 35/82); Pravilnik o tečajih in izpitih
za pridobitev osnovnega znanja o higieni
živil in o osebni higieni za osebe zaposlene
v proizvodnji ali prometu z živili (Ur. l. SRS,
št. 17/85 in 8/89); Pravilnik o zagotavljanju
higienske neoporečnosti živil rastlinskega
izvora in pripravljenih jedi, ter kruha in peciva med prevozom (Ur. l. SRS, št. 17/85);
Pravilnik o posebni delovni obleki in obutvi
oseb, ki prihajajo pri opravljanju svojih del
in nalog v proizvodnji ali prometu v neposreden dotik z živili (Ur. l. SRS, št. 35/82);
Pravilnik o pogojih, ki jim morajo glede
mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila
v prometu (Ur. l. SFRJ, št. 45/83 in 43/89,
Ur. l. RS, št. 39/92); Pravilnik o zdravstvenih
zahtevah za osebe pri delu v proizvodnji in
prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur. l.
RS, št. 82/03); Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili (Ur. l. RS, št.
73/03); Pravilnik o higieni živil (Ur. l. RS, št.
60/02, 104/03 in 11/04); Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo delo
v gostinski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 34/95
in 45/98); Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih in o minimalnem obsegu storitev za
opravljanje gostinske dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 88/00); Pravilnik o preizkušanju izdelkov
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in snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS,
št. 131/04); vsa pozitivna zakonodaja, ki
ureja področje izvajanja storitve.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora zagotoviti primerno število strokovnega osebja, ki bo izvajalo razpisane storitve
ter na obrazcih iz razpisne dokumentacije
navesti podatke o le-teh.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
140 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 15. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ekonomsko najugodnejša ponudba, ki
ustreza meriloma,
– cena in finančno stanje ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 095/04
Ob-10348/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: ureditev križišča v Spodnjem Brniku: PGD/PZI projekti.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: cesta G2-104 Kranj–Sp.
Brnik, cesta R3-639 Vodice–Sp. Brnik–Cerklje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 150
koledarskih dni po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 2004 ob 10.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
12. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.

13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni
izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 13,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Ob-10382/04
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Banka Slovenije,
Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, faks
01/25-15-447.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: svetovanje in izobraževanje na področju implementacije programske opreme SAP CFM.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvideno.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: junij 2004, trajanje 6 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: bančno poslovanje,
Saša Jazbec ali Rok Pivk.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. ure in
od 14. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na poravnalni
račun Banke Slovenije 01000-0000100090,
sklic M05 312709927-2400.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 31. 5. 2004 do 12.
ure (na podlagi drugega odstavka 60. člena
Zakona o javnih naročilih).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Banka Slovenije, vložišče, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2004 ob 13. uri, v sobi št. 537.
11. Navedba finančnih zavarovanj, če so
zahtevana: tri bančne garancije na prvi poziv: za resnost ponudbe, za dobro izvedbo
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posla in za odpravo napak v garancijskem
roku, vsako v višini 10% skupne ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po
opravljeni storitvi po izstavljenem računu.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bomo sklenili pogodbo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ni drugih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2004, datum odločitve najkasneje
24. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: reference
svetovalca s področja poznavanja vsebine
in delovanja programske opreme SAP CFM,
reference svetovalca s področja predhodnih
svetovanj pri implementaciji programske
opreme SAP CFM in cena svetovanja.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije ponudniki lahko
dobijo do izteka razpisnega roka na Banki
Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, pri Saši
Jazbec (sasa.jazbec@bsi.si) ali Roku Pivku
(rok.pivk@bsi.si).
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Banka Slovenije
Št. 433-01-41/2004/5
Ob-10868/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/369-62-19,
elektronski naslov: Mf.Razpisi@mf-rs.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: računalniške storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja sklopov.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 36 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za finance,
Služba za informacijsko tehnologijo, I. nadstropje, soba št. I-04, Cankarjeva 18, 1000
Ljubljana. Razpisna dokumentacija s prilogami bo dosegljiva tudi na internetu: (http:
//www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisPSAP04.html).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame do roka za predložitev ponudb vsak dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 2004 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za finance, Služba za
informacijsko tehnologijo, I. nadstropje, soba
št. I-04, Cankarjeva 18, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 5. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za
finance, Cankarjeva 18, Ljubljana, soba 21,
visoko pritličje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nepreklicna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: zahtevana pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena
v razpisni dokumentaciji, dodatni pogoji, ki jih
morajo izpolniti ponudniki so: parafirane vse
strani in podpisan predlog pogodbe med ponudnikom in naročnikom; izpolnjene priloge
reference delavcev ponudnika in podizvajalcev; izpolnjene priloge reference projektov
ponudnika; v primeru ponudbe s podizvajalci,
izpolnjena priloga seznam podizvajalcev; navedba enotne cene delovne ure brez DDV in
z DDV; v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
te ponudbe ni izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 1. 9. 2004, prevideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 31. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: enotna
cena delovne ure (do 40 točk), reference
delavcev ponudnika in podizvajalcev (do
37 točk), reference projektov ponudnika
(do 23 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: oznaka javnega razpisa je “PSAP04”.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 25 z dne 19. 3.
2004; Ob-6853/04.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Ministrstvo za finance
Št. 663-05-19/04
Ob-10871/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/239-17-00, faks
01/239-17-20.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izbira izvajalca za usposabljanje rejnikov in usposabljanje kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti v
letih 2004–2008.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno
naročilo.
5. Kraj izvedbe: kraj(e) izvedbe določi
ponudnik, upoštevaje pokritost celotne
Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum
začetka izvedbe usposabljanj: september
2004; predvideni datum zaključka usposabljanj: oktober 2008.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Sektor za družino, Slovenska 54, Ljubljana; Vlasta Rozman, tel. 01/239-17-02 ali Tanja Oberski, tel.
01/239-17-03.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma objave
javnega razpisa do 25. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 6. 2004 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (glavna pisarna – IV.
nadstropje).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2004 ob 13. na naslovu: Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (III. nadstropje, sejna
soba).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
30-dnevni plačilni rok, ki prične teči od
dneva prejema računa. Računu mora biti
priloženo poročilo o opravljenem usposabljanju.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do vključno 16. 8. 2004; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je do 15. 6.
2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
usposabljanj, usposobljenost izvajalcev
usposabljanj, organizacija usposabljanj.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

ZJN-13.B

Zahteva za objavo prve
faze javnega razpisa za
oddajo naročila za blago po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Ob-10182/04
Popravek
V prvi fazi javnega razpisa za oddajo naročila za prehrambeno blago po omejenem
postopku, ki je bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 32 z dne 2. 4. 2004, se četrta alinea 10. točke popravi in se pravilno glasi:
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da nudi 30-dnevni plačilni rok.
Vrtci Brezovica
Št. 145
Ob-10150/04
1. Naročnik: JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, izvaja predmetno javno naročilo v
svojem imenu ter v imenu in po pooblastilu
Republike Slovenije, Ministrstva za zunanje
zadeve.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39, 4000
Kranj, tel. 04/26-04-688 ali 04/26-01-500,
telefaks 04/26-01-652 ali 04/26-01-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je sklenitev okvirnih
sporazumov za dobavo protokolarnih
vin, proizvedenih v Republiki Sloveniji
(promotivni namen), za naročnika JGZ
Brdo, Protokolarne storitve RS, ter naročnika Ministrstvo za zunanje zadeve, po
specifikacijah na način, kot je to navedeno
v razpisni dokumentaciji tega naročila.
(b) Kraj dobave: Kranj, Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo se oddaja po sklopih, pri
čemer vsak proizvajalec protokolarnih vin
predstavlja svoj sklop. Kandidati se lahko
prijavijo za sklenitev okvirnega sporazuma
za enega ali več razpisanih sklopov, oziroma zgolj za dobavo posameznega vina
v okviru določenega sklopa. Predvidena
je dobava naslednjih proizvajalcev vin:
Amon, Aleš Kristančič, Bjana, Batič, Brcar,
Bobnjar, Bužinel, Cigoj, Čotar, Čurin, Dolfo,
Edi Simčič, Erzetič, Frelih, Frangež, Goriška
Brda, Haloze, Humar Dušan, Ipavec, Istenič, Jakončič Igor, Jeruzalem Ormož, Klinc,
Kogl, Kristančič Dušan, Krško, Kras, Kupljen, Lisjak Boris, Lisjak Radivoj, Ljutomer,
Makovec, Metlika, Mlečnik, Movia, Protner,
Prus Jože, Peršolja, Radgonske gorice, Re-
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bernik, Saksida, Santomas, Simčič, Stayer,
Ščurek, Univerza v Mariboru, Valdhuber, Vinakoper, Vinag, Vino Brežice, Vipava 1894,
KZ Metlika, Zaloščan, Makovec, Krajnc Milan, Frelih Jože, Šturm. Sklopi s proizvajalci
in vrstami vin so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo brezplačno
na spletnem naslovu http://www.praetor.si
(področje Javna naročila).
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
začetek: maj 2004. Trajanje okvirnih sporazumov: 1 leto.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj
(oseba, od katere se lahko zahteva razpisno
dokumentacijo: Velimir Kemec).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure ali na internetu na naslovu http://www.praetor.si (podorčje Javna
naročila).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 6. maj 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: tajništvo JGZ Brdo, Protokolarne
storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila:
30 dni po posamezni sukcesivni dobavi.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. Iz prijave mora biti razvidno, da kandidat posluje v skladu z veljavnimi predpisi in
navodili kandidatom. Prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov, ter netočnih ali
nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz prijave oziroma prilog, ki jih bo
naročnik zahteval po potrebi zahteval naknadno, mora biti razvidna registracija za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (razvidno iz registrskih listov).
3. Iz prijave oziroma prilog, ki jih bo
naročnik zahteval po potrebi zahteval naknadno, mora biti razvidno, da kandidat ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen (razvidno iz potrdila
Ministrstva za pravosodje)
4. Blago in storitve so v celoti skladni s
specifikacijami. V primeru, da kandidat ne
bo ponudil posamezne vrste vina, ker to ni
več dobavljivo, mora navesti letnik, ki je dobavljiv. V tem primeru si naročnik pridržuje
pravico skleniti okvirni sporazum za nadomestni letnik ali ne izbrati takega vina.
5. Če kandidat ni proizvajalec blaga,
mora za vsakega proizvajalca, katerega
vino ponuja, z izjavo, podpisano s strani proizvajalca vina dokazati, da proizvajalec pooblašča kandidata za dobavo vin naročniku
(proizvajalcem vin, ki oddajo prijave kot kandidati, take izjave ni potrebno predložiti).

6. Roki, način dobave in ostali pogoji dobave so taki, kot je navedeno v okvirnem
sporazumu.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba se predloži skupaj s prijavo na predvidenih obrazcih. Odpiranje prijav ne bo javno. Predvideni datum odločitve o sprejemu
prijave: maj 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: izmed
kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje (pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe), bo
izbrana ponudba kandidata z najnižjo ceno
posameznega vina na enoto (steklenica) v
sklopu, kot jo bo kandidat navedel. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov ponujalo
istovrstno blago po istih cenah, bo naročnik
sklenil okvirni sporazum z vsakim izmed
njih. V primerih, ko bo posamezno vino iz
sklopa ponujalo več kandidatov po različnih
cenah, bo naročnik sklenil okvirni sporazum
s kandidati z najugodnejšo kombinacijo vin
iz posameznega sklopa.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija je na voljo
brezplačno. Ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen tudi na internetnem
seznamu javnih naročil na naslovu: http:
//www.praetor.si (v rubriki Javna naročila).
Komunikacije s kandidati o vprašanjih v zvezi
z vsebino javnega naročila potekajo pisno ali
preko interneta. Vprašanja pošljite na naslov:
JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj, s pripisom “Vprašanje za
razpis 3-20-2-0003/04” (če se pošta prinese
osebno, se odda v tajništvu) ali preko spletne strani na naslovu http://www.praetor.si (v
rubriki Vprašanja in odgovori). Za vprašanja,
ki ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči,
da bo nanje odgovorjeno. Odgovori predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije in
bodo objavljeni v informacijskem sistemu na
navedenih spletnih straneh. Vprašanja lahko
kandidati naslavljajo najkasneje pet dni pred
dnevom oddaje prijav do 12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika prispela po tem
roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi
s kandidatovimi vprašanji. Naročnik v objavi
najavlja možnost oddaje dodatnih naročil po
84. in 97. členu ZJN-1A, kar je podrobneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS
Št. 1
Ob-10201/04
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas.
2. Naslov naročnika: Trata 40, 4224
Gorenja vas, tel. 04/50-70-100, faks
04/50-70-113.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeni artikli za potrebe šolske prehrane
za dve leti.
(b) Kraj dobave: Trata 40, 4224 Gorenja
vas, Sovodenj 32, 4225 Sovodenj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo prehrambene artikle
v sklopih, to je v skupinah artiklov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
trajala od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2006.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
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dodatne informacije: tajništvo Osnovne
šole Ivana Tavčarja Trata 40, Gorenja vas,
tel. 04/50-70-100.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni dan v
času razpisa med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: kandidati za ponudnike
lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo
v tajništvu šole na podlagi predložitve dokazila, da so nakazali stroške priprave dokumentacije v višini 15.000 SIT na račun šole
št. 01227-6030650359.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave na prvo fazo razpisa se sprejemajo do 17. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: prijavo je potrebno predložiti v zaprtih kuvertah, na katerih je na prvi strani naslov šole in navedba, da gre za javno naročilo za prehrambene artikle, na zadnji strani
pa naslov pošiljatelja z njegovo telefonsko
številko in številko faksa. Prijave se predložijo na naslov šole, to je Osnovna šola Ivana
Tavčarja, Trata 40, 4224 Gorenja vas.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ponudniki morajo predložit za resnost ponudbe
lastno menico v vrednosti 10% od vrednosti
skupine ali skupin, ki jih ponujajo.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: prednost
bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili plačevanje v roku, ki bo daljši od 30 dni.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki, ki
bi ponujali blago skupaj, morajo predložiti
medsebojni dogovor, iz katerega bo vidna
medsebojna odgovornost za dobavo blaga
in odgovorne osebe za reklamacije.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: dodatni pogoji so: prevozna sredstva, ki omogočajo hlajenje blaga, pri dobaviteljih mesa, mora biti meso slovenskega
izvora ali meso Evropske unije, uveden
morajo imeti HACCP sistem.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati, ki jim bo dodeljena sposobnost in usposobljenost dobavitelja, bodo morali predložiti
ponudbe v roku 10 dni po prejemu poziva.
Odločitev o sprejemu ponudb bo sprejeta v
8 dneh po javnem odpiranju ponudb po drugi fazi postopka.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena
– 50 točk, plačilni pogoji – nad 30 dni – 20
točk, reference – 10 točk, dodatne ugodnosti – 10 točk, odzivni čas – 10 točk.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
Osnovna šola Ivana Tavčarja
Gorenja vas
Št. 1/2004
Ob-10246/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Osnovno
varstvo Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Rejčeva 4, 5000
Nova Gorica, tel. 05/338-32-60, faks

Št.

05/338-33-57, elektronski naslov: nada.spacapan@zd-go.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila in
zdravstveni material.
(b) Kraj dobave: Centralno skladišče
Zdravstvenega doma v Novi Gorici, Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih: 1. sklop: zdravila, 2. sklop:
zdravstveni material, 3. sklop: laboratorijski
material. Ponudnik lahko konkurira za posamezne artikle in blago iz sklopa, za en sklop,
za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum začetka dobave je 1. 9. 2004, do predvidoma 31.
8. 2005, oziroma do izvedbe morebitnega
skupnega javnega naročila s strani Ministrstva za zdravje.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zdravstveni dom
Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva
ulica 4, 5000 Nova Gorica, tajništvo zavoda. Dvig razpisne dokumentacije: osebno v
tajništvu zavoda ali po pošti, ob predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks 05/338-33-57. Dodatne
informacije: 05/338-32-60.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 20. 5. 2004, vsak delavnik med 9. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko na račun št.
01284-6030922852, znesek 12.000 SIT (v
ceno je vračunan DDV).
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave se sprejemajo do 25. 5. 2004
do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zdravstveni dom Osnovno varstvo
Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
za resnost ponudbe, v obliki kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoji navedeni v razpisni
dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 25. 5. 2004, predvidena
odločitev o sprejemu ponudbe 4. 6. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena
posameznega artikla oziroma blaga kot je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Zdravstveni dom Osnovno varstvo
Nova Gorica

39-42 / 23. 4. 2004 /

Stran

2443

Št. 01/04
Ob-10255/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
prijava na posamezno skupino oziroma podskupino:
A) strežniki, osebni računalniki, prenosni računalniki, tiskalniki in ostala dopolnilna
računalniška oprema:
Podskupine: A1, A2 – osebni računalniki, A3: prenosni računalniki, A4: tiskalniki,
laserski, črno beli, A5: tiskalniki, laserski,
barvni, A6: tiskalniki, brizgalni, barvni; A7:
tiskalniki, iglični, črno beli, A8: LCD monitorji; A9: Thin client, A10: strežniki, A11: ostala
dopolnilna oprema: CD-ROM, CD-RW,
zvočniki, scanerji, USB pomnilniki, diski,
ostali sistemski software
B) Omrežne komponente:
Podskupine: B1: Ethernet mrežne kartice, B2: mrežna stikala, B3: nadgradnja stikal 3550 SMI na EMI, B4: tester za testiranje
bakrenih mrežnih povezav, B5: komunikacijske omare 19«, B6: patch kabli kategorije 7,
B7: optični patch kabli, B8: UPS, B9: brezžična povezava in WL kartice, B10: TCP/IP
kamere za vozlišča.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Prevzem razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka
za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko na
podračun EZR št. 01100-6030278185, s pripisom za RD: računalniška oprema.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 17. 5. 2004, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina
za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II. fazi
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe
nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: navedeno
v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
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ga davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
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 ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek, ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
4. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
5. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata:
5.1 pristojni davčni urad in
5.2 carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav;
6. da je predložil 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.
Iz dokumentov mora biti razvidno, da
ima prijavitelj:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2,
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin blaga iz posamezne podskupine, na
katero se prijavlja;
8. da nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma dobave blaga;
9. da bo dostava blaga ddp Splošna
bolnišnica Maribor, razloženo v prostore
računalniškega centra;
10. da zagotavlja dobavo blaga najkasneje v roku 21 dni od sklenitve pogodbe;
11. da bo dobavil blago, ki ustreza standardom in atestom, ki so potrebni v Republiki Sloveniji;
12.1 da zagotavlja najmanj 36-mesečno
garancijo za blago iz podskupin A1, A2, A3
in A8;
12.2 da zagotavlja najmanj 12-mesečno
garancijo za blago iz ostalih podskupin;
13. da zagotavlja odpravo napake v
času trajanja garancije v roku 24 ur po prijavi napake;
14. da zagotavlja dobavo rezervnih delov
ter potrošnega materiala še najmanj tri leta
po izteku garancijske dobe;
15. da zagotavlja odzivni čas največ 4
ure in servisne storitve 24 ur dnevno vse
dni v letu pod enakimi pogoji;
16. da zagotavlja originalne rezervne
dele po normativih proizvajalca;
17. da ima najmanj dva redno zaposlena certificirana sistemska inženirja (velja za
skupino A);
18. da ima najmanj tri redno zaposlene
serviserje (velja za skupino A);
19. da ima s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis za blago iz razpisa
(velja za skupino A);
20. da ima najmanj dva redno zaposlena
certificirana sistemska inženirja za področje
računalniških omrežij (velja za skupino B).
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11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: naročnik bo kandidate pozival k predložitvi ponudb predvidoma vsake 4 mesece.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna vrednost predračuna posamezne
skupine.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
67,000.000 SIT z DDV. Možna prijava na
posamezno skupino oziroma podskupino.
Naročnik bo sposobnost priznal predvidoma od 10. 6. 2004 do 9. 6. 2006.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-10280/04
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-22-500, faks
01/58-22-550, e-pošta: Mail@LPP.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tiskanje
vozovnic, mesečnih nalepk in potrdil o
šolanju.
(b) Kraj dobave: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena oddaja sklopov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost bo
ponudnikom priznana za obdobje treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: na sedežu Javnega
podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,
Celovška cesta 160, Ljubljana, v tajništvu, II.
nadstropje, soba št. 211, Silva Papež.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od objave, ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski
račun št. 03100 1005605502, z namenom
nakazila “plačilo razpisne dokumentacije
za JN 04/03 – tiskanje vozovnic, mesečnih
nalepk in potrdil o šolanju” ali na glavni blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška cesta 160, III.
nadstropje.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 24. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: finančna
zavarovanja bodo zahtevana v II. fazi.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanja na določila v predpisih: navedeno
v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za priznanje sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri organu države, v kateri ima sedež,

2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. da ima poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež: da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati,
6. da je finančno in poslovno sposoben:
– da njegov čisti letni prihodek od prodaje, posamično v letih 2001 in 2002, presega
54 mio SIT,
– da v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo obrazca BON 1/P niso imeli dospelih
neporavnanih obveznosti,
– da sodi gospodarska družba najmanj v
bonitetni razred 3B za leto 2002,
7. da je poravnal vse poslovne obveznosti do svojih zaposlenih,
8. da je usposobljen in sposoben izvesti
predmet javnega naročila,
9. da v zadnjih 12 mesecih z njim ni bilo
prekinjeno pogodbeno razmerje zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
10. da rok plačila ni krajši od 30 dni od
prejema računa,
11. da je ponudnik v zadnjih 3 letih s
tiskanimi obrazci oskrboval najmanj 5 pogodbenih partnerjev z letno vrednostjo dobave 22 mio SIT,
12. da zagotavlja zahtevane letne količine za vse razpisane vrste tiskanih obrazcev,
13. da dobavni rok ne bo daljši za:
– mesečne nalepke od 2 dni od prejema
naročila po faksu,
– obrazce za vozovnice in potrdila o
šolanju od 15 dni od prejema pisnega naročila,
fco skladišče naročnika – razloženo,
14. da zagotavlja kontrolo kakovosti tiskanih obrazcev,
15. da rok za rešitev reklamacije ne bo
daljši za:
– mesečne nalepke od 2 dni od obvestila
po faksu,
– obrazce za vozovnice in potrdila o
šolanju od 5 dni od prejema obvestila po
faksu,
16. da tiskani obrazci v celoti izpolnjujejo
vse obvezne zahteve, navedene v poglavju
4.2 razpisne dokumentacije ˝Opis tiskanih
obrazcev-obvezne zahteve˝,
17. da so ponudbi priloženi vsi ponudnikovi vzorci tiskanih obrazcev kot so
navedeni v seznamu tiskanih obrazcev in
izdelani v skladu s predloženimi naročnikovimi vzorci,
18. da ni dal neresničnih in zavajajočih
podatkov,
19. da ponudnik sprejema pogoje razpisa.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 21. 6.
2004 in 1. 7. 2004.
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12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
je merilo najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Št. 04-70
Ob-10285/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Polzela,
Polzela 18, 3113 Polzela.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela, tel.
03/703-34-02, faks 03/572-00-23; e-pošta:
mojca.podbregar@domupokojencev-polzela.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
kandidati lahko ponudijo ponudbo v celoti
ali po sklopih:
1. sadje,
2. kmetijski pridelki,
3. zamrznjeni artikli,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. mlevski izdelki,
6. testenine,
7. sveže meso in drobovina,
8. perutninsko meso,
9. mesni izdelki,
10. mleko in mlečni izdelki,
11. mineralne vode, sokovi…,
12. splošno prehrambeno blago (A),
13. splošno prehrambeno blago (B).
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za obdobje treh let, od 1. 7. 2004
do 30. 6. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Skupnost zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske
regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel.
03/54-34-615, Vlado Geršak. Kandidati za
dvig razpisne dokumentacije pošljejo potrdilo o vplačilu na faks 03/54-34-614.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
7. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 15.000 SIT (znesek
vključuje DDV). Kandidati morajo znesek
nakazati na TRR: 01211-6030927108, naša
davčna številka 43103375 in na dokazilu o
vplačilu navesti tudi svojo davčno številko
in točen naslov.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 18. 5. 2004 do 7.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom upokojencev Polzela, Polzela
18, 3313 Polzela.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianco
menica, bančna garancija v višini 500.000
SIT in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbenega zneska.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: 60-dnevni
plačilni rok.

Št.

9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
A) Splošni pogoji (prvi odstavek 42. člena ZJN-1A):
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu (veljavna registracija);
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje take dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakon 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;
B) Dodatni pogoji (četrti odstavek 42.
člena ZJN-1A):
1. da zoper prijavitelja ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
prijaviteljevega poslovanja; da poslovanje
prijavitelja ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
2. da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež;
3. da ni bil kaznovan z dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
4. drugi pogoji potrebni za izvedbo javnega naročila:
– da zagotavlja vse razpisane letne količine navedenih vrst blaga iz posamezne
skupine za katero se je prijavil na razpis,
ki so določene v razpisni dokumentaciji za
II. fazo omejenega postopka;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco skladišče naročnika
– razloženo;
– da bo vsako leto dostavil cenike;
– da bo odzivni čas 1 delovni dan;
– da bo na zahtevo naročnika poslal
vzorce blaga;
– da ima organizirano službo za kontrolo
kakovosti izdelkov, oziroma, da mu kvaliteto
kontrolira pooblaščen zavod;
– da mora prijavitelj zagotoviti redni
nadzor kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih živil v proizvodnji in prometu oziroma, da mora prijavitelj upoštevati
načela proizvodnje in dostave po standardu HACCP. To velja tudi v primeru, da je
prijavitelj posrednik med proizvajalcem in
kupcem;
– da mora prijavitelj, pri izdelkih, ki imajo
označen datum izdelave oziroma rok uporabnosti, imeti pri celotni izdobavljeni pošiljki
isti datum;
– da mora prijavitelj, ki se prijavi na skupino 4 (kruh in pekovsko pecivo), na zahtevo
naročnika brezplačno rezati in pakirati kruh,
pekovsko in slaščičarsko pecivo, porcijsko
ali po drugačnih zahtevah naročnika.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 5.
2004 do 8. ure, datum odločitve: 3. 6. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
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13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Dom upokojencev Polzela

ZJN-13.G

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku
Št. 344-04-0003/2004-900
Ob-10306/04
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, e-mail: info@slovenskekonjice.si,
tel. 03/757-33-60, faks 03/575-43-28,
www.slovenskekonjice.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
asfaltnih del s pripravljalnimi deli.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od leta 2004 do
2007.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,
Branko Sovič, 03/757-33-72.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: glej 7. (c) točko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: v drugi fazi omejenega postopka, ponudnikom katerim bo ugotovljena
sposobnost.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: petek, 14. 5. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: garancija
za resnost ponudbe, izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava o garanciji za odpravo napak v
garancijski dobi.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v drugi
fazi.
11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
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javnih naročilih: finančna usposobljenost,
kadrovska usposobljenost, tehnična usposobljenost ponudnika.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: petek,
14. 5. 2004.
14. Merila za ocenitev ponudb: 70%
cena, 20% plačilni pogoji, 10% izvedbeni
roki.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: /
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 5. 2004.
Občina Slovenske Konjice

ZJN-13.S

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 4/2004
Ob-10256/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj.
2. Naslov naročnika: Kidričeva cesta
55a, 4000 Kranj, tel. 04/23-74-262, faks
04/23-74-299.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: tiskarske storitve, 1A-16.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope:
– tiskanje knjig, skript in revij,
– priprava in izdelava zgoščenk.
5. Kraj izvedbe: Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2004 do
1. 6. 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Fakulteta za organizacijske vede Kranj – tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od objave pa do 12. 5.
2004 vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na transakcijski
račun številka 01100-6095916533.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 17. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Univerza v Mariboru, Fakulteta za
organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a,
4000 Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija v znesku 1 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe o
skupnem nastopu, iz katere je razvidno,
kakšni so medsebojni odnosi in kdo je pooblaščen za podpis pogodbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, izvedel vsaj tri tovrstne
storitve;
– da ima ustrezne tehnične kapacitete za
izvedbo storitve;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da je sposoben izvesti storitve z lastnimi delavci;
– da se zaveže izvesti storitve strokovno,
kvalitetno in v dogovorjenih rokih.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 25. 5.
2005, 30. 5. 2004.
16. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 80 točk,
– izkušnje – 10 točk,
– rok izvedbe – 10 točk.
17. Morebitne druge informacije o
naročilu o naročilu: Jožica Novak, tel.
04/23-74-262, dekanat@fov.uni-mb.si.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.

19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Št. 005/04
Ob-10279/04
1. Naročnik: Geoplin d.o.o. Ljubljana,
Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina.
2. Naslov naročnika: Cesta Ljubljanske
brigade 11, Ljubljana, tel. 01/58-20-600,
faks 01/58-20-601.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: predmet javnega naročila
je sklenitev okvirnega sporazuma za izdelavo idejnega projekta in študije presoje vplivov na okolje ter izdelavo projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja in
projekta za izvedbo, vse za prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina-Trojane.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena sta dva sklopa: 1.
izdelava idejnega projekta in izdelava študije presoje vplivov na okolje, 2. izdelava
projekta za gradbeno dovoljenje in projekta
za izvedbo del; ponudniki lahko predložijo
ponudbe za en ali oba sklopa.
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: okvirni datum začetka je maj 2004; okvirni datum končanja
je december 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Razvojna služba Geoplina - za razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila Franc Kozin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14.30, razen ponedeljka, 26. 4.
2004. Dvig dokumentacije naj ponudniki
predhodno najavijo (lahko telefonsko).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: v roku 19 dni od datuma te objave.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta
Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706, 1001
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ob
predložitvi ponudbe bo naročnik zahteval
predložitev bančne garancije za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbenega zneska, za čas veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
a) za prvi sklop (idejni projekt in presojo
vplivov na okolje) v enkratnem znesku;
b) za drugi sklop (PGD- PZI): 50% celotne pogodbene vrednosti po predaji osnutka
vse projektne dokumentacije v pregled naročniku in v zunanjo revizijo, 30% celotne
pogodbene vrednosti po končni predaji vse
dokumentacije in njeni potrditvi s strani naročnika, 20% celotne pogodbene vrednosti
po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v kolikor ponudbo
predloži skupina izvajalcev, mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
a) Ekonomsko finančni pogoj: letni prihodek ponudnika v letu 2002 mora biti večji
kot 500,000.000 SIT.
b) Tehnični in kadrovski pogoji:
b1. Ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanj, v zadnjih sedmih letih izdelana vsaj dva projekta s področja zemeljskega plina, pri čemer se morata ta dva projekta nanašati na projektiranje plinovodov z
delovnim tlakom nad 16 bar.
b2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom zaposlene
vsaj tri projektante strojnih inštalacij, z izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir
strojništva, ki imajo opravljen strokovni izpit
za projektiranje in so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici
Slovenije.

b3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom zaposlene
vsaj tri gradbene projektante, z izobrazbo
univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ki imajo opravljen strokovni izpit za
projektiranje in so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici
Slovenije.
b4. Vodja projekta mora biti oseba z
univerzitetno visokošolsko izobrazbo, z
opravljenim strokovnim izpitom in 10- letnimi izkušnjami pri podobnih projektih in
to najmanj 5 let kot vodja projekta, ki je pri
ponudniku v rednem delovnem razmerju,
s polnim delovnim časom in za nedoločen
čas. Vodja projekta je lahko ena izmed oseb
navedenih v točki b2. ali b3.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev po priznanju sposobnosti, predvidoma
30 dni po objavi tega razpisa; odločitev predvidoma 15 dni po pozivu k oddaji ponudbe.
16. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve, 2. rok izdelave, 3. število izdelanih
projektov na področju zemeljskega plina pri
projektiranju plinovodnih objektov (plinovodov ali merilno regulacijski postaj) z delovnim tlakom nad 16 bar, v zadnjih sedmih
letih, 4. kompletnost ponudbe.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana

Št. 4/04
Ob-10302/04
1. Naročnik: Institut »Jožef Stefan«.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000
Ljubljana, faks 01/423-22-05, el. naslov:
branka.raposa@ijs.si, tel. 01/477-33-31.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih
naročilih: nabava vozovnic v potniškem prometu za potrebe Instituta »Jožef Stefan«.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 10.
2004. za dobo treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v vložišču Instituta
“Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 30. 5.
2004, vsak delovni dan od 10. do 14. ure na
osnovi dokazila o vplačilu in kopije potrdila o
registraciji, ki ga izdaja davčni urad.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT +
DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako »Razpis za vozovnice« na transakcijski
račun št. 01100-6030344242 ali na blagajni
IJS, vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 31. 5. 2004 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Institut »Jožef Stefan« Jamova 39,
Ljubljana – vložišče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računa ne sme biti krajši od 30 dni od
dneva izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:

PRILOGA
Pravni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu države, v kateri ima sedež.
Ponudnik ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež
Ponudnik 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.
Ponudnik je član organizacije ali združenja izvajalcev storitev, ki so predmet tega javnega naročila, če je članstvo v taki organizaciji
ali združenju obvezno po predpisih države, kje ima ponudnik svoj sedež
Ponudniku zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe

Ekonomsko-finančni in tehnični:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vrednost kapitala mora presegati 20 mio SIT (v bilanci stanja na dan 31. 12. 2003)
Prodaja iz razpisane dejavnosti v letu 2003 mora biti večja od 400 mio SIT (izkazana v bilanci uspeha v prihodkih iz poslovanja
za leto 2003)
Ponudnikova prodaja razpisanih storitev v letu 2003 se ne sme zmanjšati za več kot 20% glede na leto 2002. Pogoj se nanaša
na vrednost prodaje, izkazane v ustreznih bilancah uspeha za leto 2002 in 2003
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa
Ponudnik ima najmanj 15 referenc s področja razpisane dejavnosti s priporočili
Ponudnik zagotavlja stalno dostopnost najmanj 8 ur dnevno (v delavnikih)
Ponudnik zagotavlja odzivni čas posredovanja informacije največ 3 ure (v času dostopnosti)
Ponudnik zagotavlja višino popusta (najmanj 5%) na dejavnosti ponudnika, ki niso predmet tega razpisa
Ponudnik zagotavlja plačilne pogoje – najmanj 60 dni po izstavitvi računa
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Ponudnik zagotavlja brezplačno lastno dostavo vozovnic na mesto naročnika
Ponudnik ima ustrezno poslovno razmerje za dobavo vseh vozovnic. Priložiti mora listine, iz katerih je razvidno veljavno razmerje
z dobavitelji
Naročnik ne sme imeti slabih izkušenj s ponudnikom, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja (večkratne neustrezne dobave ali
izkazano ponavljanje napak pri dobavi vozovnic).
Ponudnik bo v primeru, da mu bo priznana sposobnost, po sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 500.000 SIT

Kadrovski:
21.

Ponudnik mora imeti ustrezno število primerno usposobljenih kadrov za poslovanje z naročnikom. Zahteva se najmanj 3 redno
zaposlene (zahteva se najmanj 3 letna povprečna delovna doba) delavcev za nedoločen ali določen čas.

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: nabava bo potekala v skladu z 2. točko 19. člena
ZJN-1A.
16. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi omejenega postopka bo edino merilo
najnižja cena.

17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Institut »Jožef Stefan«

Št. 961-10/04
Ob-10331/04
1. Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izobraževalne storitve in
storitve poklicnega izobraževanja po prilogi 1B – 24 Zakona o javnih naročilih.
Namen priprav na preverjanje in potrjevanje je dvig kvalifikacijske ravni brezposelnih oseb, ki se bodo vključili v priprave
in postopke za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljevanju: NPK).
Namen javnega naročila je spodbuditi
potencialne izvajalce k izdelavi priprav na
preverjanje in potrjevanje NPK in njihovi izvedbi. Kandidat dokaže nacionalno poklicno
kvalifikacijo in pridobi javno veljavno listino
(certifikat) pri izvajalcih postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij, ki so vpisani v register izvajalcev
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.
Predmet javnega razpisa je priznanje
usposobljenosti vlagateljem za izvedbo priprav na preverjanje in potrjevanje NPK. Le
k na tem razpisu izbranim izvajalcem bo na
podlagi potreb posameznih Območnih služb
Zavod RS za zaposlovanje napotoval brezposelne osebe v priprave na preverjanje in
potrjevanje NPK.
Vlagatelji lahko predložijo vlogo za izvedbo priprav na preverjanje in potrjevanje
ene ali več NPK. Vloge morajo biti poslane v
ločenih kuvertah. Za posamezne vsebinske
sklope priprave ene poklicne kvalifikacije
prijavitelji vloge ne morejo predložiti.
Poklicni standardi in katalogi standardov
strokovnih znanj in spretnosti so objavljeni
v Uradnem listu RS, prijaviteljem pa so informacije o vsebini poklicnih standardov in
katalogov strokovnih znanj in spretnosti na
razpolago na spletni strani Nacionalnega
informacijskega središča za poklicne kvalifikacije (http//ris.cpi.si) ali Centra RS za poklicno izobraževanje (http//www.cpi.si).
Predmet javnega razpisa predstavlja izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006, Ukrepa
2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga

dela in Programskega dopolnila za obdobje 2004 – 2006, Ukrepa 2.1: Razvoj in
krepitev aktivnih politik trga dela, Aktivnosti 2.1.2 Izobraževanje brezposelnih oseb,
podaktivnosti 2.1.2.2 Nacionalne poklicne
kvalifikacije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: izvedba priprav na preverjanje in potrjevanje NPK bo na območju
Republike Slovenije v okviru posameznih
Območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje
v skladu s potrebami brezposelnih oseb.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: usposobljenost
bo izbranim vlagateljem priznana, kolikor
se katalog standardov strokovnih znanj in
spretnosti ne spremeni, za čas celotnega
programskega obdobja Enotnega programskega dokumenta (do konca leta 2006).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na Zavodu RS
za zaposlovanje (ZRSZ), Glinška 12, 1000
Ljubljana, v vložišču, soba 04 ali na spletnih
straneh ZRSZ http://www.ess.gov.si. Dodatne informacije lahko ponudnik zahteva v
pisni obliki, najkasneje tri dni pred potekom
roka za predložitev ponudb, na naslov Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12, 1000
Ljubljana, z oznako “Zahteva za dodatna
pojasnila za javni razpis za ugotavljanje
usposobljenosti izvajalcev izvedbe priprav
na preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij za brezposelne osebe (Nujno!)” ali po elektronski pošti: janita.erzen@ess.gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan do vključno 21. maja 2004 od 8. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: vloga se šteje za pravočasno, če je
predložena naročniku do vključno:
– 25. 5. 2004 – prvi rok,
– 23. 7. 2004 – drugi rok,
– 24. 9. 2004 – tretji rok.

Upoštevajo se vloge s poštnim žigom
do vključno 25. 5. 2004, do vključno 25. 7.
2004 in do vključno 24. 9. 2004. Vloge, ki
bodo oddane osebno morajo biti v vložišču
(soba 4) Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba, Glinška ulica
12, 1000 Ljubljana, do zgoraj navedenega
datuma do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: vloge se oddajo osebno ali po pošti
na Centralno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici. Tiste vloge, ki bodo posredovane s pošto,
morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na naslov: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Centralna služba, Glinška
ulica 12, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo imeti oznaki: »Javni razpis
za ugotavljanje usposobljenosti izvajalcev
izvedbe priprav na preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij za brezposelne osebe« in »Ne odpiraj – vloga«.
Na ovojnici vloge mora biti označen tudi
naziv vlagatelja in obvezno tudi naslov sedeža vlagatelja.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku za dostavo vlog.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: finančna zavarovanja niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: prijaviteljem, ki jim bo priznana usposobljenost in
bodo izbrani v drugi fazi, bo naročnik financiral upravičene stroške.
Upravičeni stroški po tem razpisu so
stroški izvedbe za posamezno vključeno
brezposelno osebo, ki nedvoumno ustrezajo naravi sofinancirane aktivnosti in se
izvršijo v roku, določenem za izvajanje
aktivnosti. V nobenem primeru ne sme biti
strošek upravičenih izdatkov višji od tržne
vrednosti. Skupni stroški za izvedbo priprave ne smejo presegati 150.000 SIT na
udeleženca.
Izvedba pogodbenih aktivnosti bo v drugi fazi izbranim izvajalcem priprav na preverjanje in potrjevanje NPK financirana v 2
obrokih; in sicer 80% pogodbene vrednosti
v roku, določenem za izvajanje aktivnosti,
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20% pa po pridobitvi nacionalne poklicne
kvalifikacije vsakega udeleženca.
Ostale stroške brezposelnim osebam
v skladu s Pravilnikom o izvajanju aktivne
politike zaposlovanja, Programom aktivne politike zaposlovanja za leto 2004 in
Programom izobraževanja in pridobitve
nacionalnih poklicnih kvalifikacij – certifikatov »Programom 10.000 za šolsko leto
2003/2004« (potni stroški ipd.) krije Zavod
RS za zaposlovanje.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih
naročilih: vlagatelj mora izpolnjevati splošne pogoje iz Zakona o javnih naročilih, ki
jih dokazuje z:
– potrdilom o veljavni registraciji za izvajanje dejavnosti, ki je opredeljena s katalogom s področja NPK ali potrdilo o registraciji
za opravljanje izobraževalne dejavnosti,
– potrdilom, da zoper njega ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
– potrdilom, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilom, da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z
zakonom,
– izjavo, da je finančno in poslovno sposoben,
– izjavo, pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da ni dal zavajajočih podatkov.
Vlagatelj mora izpolnjevati dodatne pogoje, ki jih dokazuje z:
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– izjavo, da ima zagotovljene ustrezne
prostorske, tehnične in druge potrebne materialne pogoje za pripravo na preverjanje
in potrjevanje NPK v skladu z vsebino posameznega kataloga strokovnih znanj in
spretnosti določene NPK,
– potrdilom poslovne banke, ki vodi vlagateljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
– izjavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled,
ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo,
– izjavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– izjavo, da zagotavlja kontrolo kvalitete
storitev,
– izjavo, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije,
– izjavo, da ima ustrezno število strokovnih delavcev s strokovno izobrazbo in delovnimi izkušnjami,
– izjavo, da so njegove opisane metode
dela prilagojene izobraževanju odraslih oziroma osebam s posebnimi potrebami, kjer je
to z NPK predvideno ali da so sicer takšne,
da vključenim osebam omogočajo pridobiti
zadostna potrebna znanja za preverjanje in
potrditev NPK,
– izjavo, da se za čas priznane usposobljenosti za izvajanje priprav na preverjanje
in potrjevanje NPK, navedbe vsebine programa, kadrovski in materialni pogoji dane
v prijavi na javni razpis ne bodo poslabšali
oziroma, da bo vsako tako spremembo
predhodno javil.
Izbrani vlagatelji, ki bodo izbrani v drugi fazi postopka in sofinancirani s sredstvi
Evropskega socialnega sklada morajo
zagotoviti, da bodo vsi končni prejemniki
obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega
socialnega sklada. Zagotoviti bodo morali,
da so gradiva, namenjena usposabljanju, in
prostori, kjer se usposabljanje izvaja, opremljeni z informacijskim gradivom, ki zagotavljajo vidnost sodelovanja Evropskega
socialnega sklada.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi in upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeni v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti ime in strokovne kvalifikacije
izvajalcev priprav na preverjanje in potrjevanje posamezne NPK.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum o sprejemu: prijava mora veljati najmanj 60 dni od dneva odpiranja prijav oziroma najkasneje do 27. 5. 2004, 27. 7. 2004 in
28. 9. 2004. Naročnik bo odločil o tem, katerim ponudnikom bo priznal usposobljenost v
roku 45 od rokov za predložitev prijav.
Po izteku roka za oddajo vlog, bo strokovna komisija, imenovana s strani naročnika, pravočasno prispele, pravilno označene
in popolne prijave ocenila v skladu z merili,
navedenimi v 16. točki.
Strokovna komisija bo na podlagi ocen v
roku 45 dni po izteku roka za oddajo prijav,
sprejela predlog usposobljenih prijaviteljev.
Naročnik bo na podlagi predloga strokovne komisije sprejel odločitev o priznanju
usposobljenosti za vsakega prijavitelja posebej in jih o tem uradno obvestil s sklepom.
Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki jim
usposobljenost ne bo priznana.
Zavod RS za zaposlovanje bo vse vlagatelje, ki jim je bila priznana usposobljenost, ob
vključevanju brezposelnih oseb pozval k končni ponudbi, ob čemer bo zasledoval predvsem
ponujeno ceno na posameznika, skupno ceno
za celotno skupino napotenih brezposelnih
oseb za posamezni primer in doseženo število točk pri priznani usposobljenosti.
Zavod RS za zaposlovanje pri izboru izvajalcev priprav zasleduje načelo regijske
dostopnosti izvajalcev in pokritost izvajalcev
po celotni državi. Vključevanje brezposelnih
oseb v priprave na preverjanje in potrjevanje
posamezne NPK bo potekalo v skladu s potrebami na trgu dela.
Naročnik bo sklenil pogodbo o izvajanju
priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij z najugodnejšim ponudnikom na podlagi potreb posameznih Območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje.
16. Merila za ocenitev ponudb:

Merilo

1. Usklajenost predlagane priprave s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti
1.1. cilji in vsebina priprave je 100% usklajena s Katalogom, vlagatelj nudi dodatne možnosti usposabljanja oziroma
izobraževanja, ki niso navedena v Katalogu
1.2. cilji in vsebina priprave je 100% usklajena s Katalogom
1.3. cilji in vsebina priprave ni usklajena s Katalogom
2. Ustreznost kadrovske zasedbe*
2.1. strokovna izobrazba oziroma NPK
2.1.1. višja strokovna izobrazba od NPK, ki se izvaja
2.1.2. ista strokovna izobrazba od NPK, ki se izvaja
2.1.3. nižja strokovna izobrazba od NPK, ki se izvaja
2.2. delovne izkušnje v stroki
2.2.1. več kot 10 let
2.2.2. od 5 do 10 let
2.2.3. manj kot 5 let
2.3. reference – vsaka referenca 1 točko (maks. 5 točk)
3. Ustreznost načina izvedbe priprav
3.1. možnost opravljanja priprave po posameznih vsebinskih sklopih
3.2. metode in oblike dela so optimalne z vidika časa izvedbe in načina izvedbe
3.3. vključene osebe prejmejo in obdržijo strokovno gradivo, literaturo
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se program izbere

Število točk

maks. 60
60
40
0
maks. 30
15
10
0
10
5
0
5
maks. 40
20
10
10
130
75

Vloge, ki bodo zbrale manj točk od minimalnega števila točk in tiste, ki bodo na merilu 1. Usklajenost predlagane priprave s Katalogom
strokovnih znanj in spretnosti, uvrščene v razdelek 1.3. (neusklajenost s Katalogom – 0 točk), ne bodo izbrane.
* Točkuje se posamezen strokovni sodelavec. Seštejejo se točke vseh strokovnih sodelavcev in izračuna se povprečno število točk, ki ne more
presegati 30.
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Izbrani bodo vlagatelji, ki bodo ovrednoteni z najmanj 75 točkami (več kot 57%
vseh možnih točk) za posamezno NPK.
Vsem tem vlagateljem bo priznana usposobljenost za izvedbo priprav na preverjanje in
potrjevanje NPK za brezposelne osebe.
17. Morebitne druge informacije o razpisu: dodatne informacije lahko ponudnik zahteva v pisni obliki, najkasneje tri dni pred
potekom roka za predložitev ponudb, na
naslov Zavod RS za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana, z oznako “Zahteva za
dodatna pojasnila za javni razpis za ugotavljanje usposobljenosti izvajalcev izvedbe
priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za brezposelne
osebe (Nujno!)” ali po elektronski pošti:
janita.erzen@ess.gov.si.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Zavod RS za zaposlovanje

ZJN-15.B

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 404-08-359/2003-8
Ob-10149/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. Datum izbire: 28. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: čokolada in slaščice z daljšim rokom
uporabnosti.
Dobava se vrši na skupine lokacij v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po ponudbenem ceniku za vse artikle.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Žito Gorenjka d.d., Rožna
dolina 8, 4248 Lesce.
7. Pogodbena vrednost: 9.403.847 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,403.847 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 48 z dne 31. 5. 2002, Ob-70403.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 4. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-10153/04
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava pisarniškega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila: cena 90%, plačilni pogoji
5%, dobavni rok 5%.
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Po ocenjevanju ponudb je naročnik
ugotovil, da je prejel samo eno pravilno
ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cankarjeva založba
Slovenije, Kopitarjeva 2, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 18,089.444,08
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,089.444,08 SIT, 17,888.999,34.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: I
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Št. 30/04
Ob-10155/04
1. Naročnik: Osnovna šola Prebold.
2. Naslov naročnika: Graščinska 7, 3312
Prebold.
3. Datum izbire: 15. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prehrambeni artikli za potrebe šolske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola Prebold,
Graščinska 7, 3312 Prebold.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižje cene.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: Mesnine Žerak d.o.o., Rogatec;
KZ Laško z.o.o., Laško,
2. sklop: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj; Hrib
d.o.o., Dobje pri Planini,
3. sklop: Mesnine Žerak d.o.o., Rogatec;
Hrib d.o.o., Dobje pri Planini,
4. sklop: Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš; Hrib d.o.o., Dobje pri Planini,
5. sklop: Mlekarna Celeia d.o.o., Petrovče; Agroind Vipava 1849 d.d., Vipava,
6. sklop: Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana; Agroind Vipava 1849 d.d., Vipava,
7. sklop: Pekarska družba Savinjski kruhek d.o.o., Žalec; Klasje Celje d.d., Celje,
8. sklop: Donats d.o.o., Hoče; Pekarska
družba Savinjski kruhek d.o.o., Žalec,
9. sklop: Pekarska družba Savinjski kruhek d.o.o., Žalec, Donats d.o.o., Hoče,
10. sklop: Vrtnarstvo Celje d.o.o., Celje;
Era d.d., Velenje,
11. sklop: Vrtnarstvo Celje d.o.o., Celje;
Era d.d., Velenje,
12. sklop: Nektar & Natura d.o.o., Ljubljana Črnuče; Era d.d., Velenje,
13. sklop: Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica; Era d.d., Velenje,
14. sklop: Era d.d., Velenje; Živila Kranj
d.d., Naklo,
15. sklop: Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš; Hrib d.o.o., Dobje pri Planini,
16. sklop: Era d.d., Velenje; Mercator
d.d., Ljubljana,
7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 1 z dne 9. 1. 2004, Ob-38/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 4. 2004.
Osnovna šola Prebold
Št. 337/119-2004
Ob-10178/04
1. Naročnik: Vrtec Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Vrtec Murska Sobota, Talanyijeva 6, 9000 Murska Sobota,
tel., faks 02/521-17-42.
3. Datum izbire: 18. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prehrambeno blago po skupinah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna končna vrednost
posameznega sklopa oziroma podsklopa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: 1. kruh, pekovski in mlevski
izdelki, sklop 1.1., 1.2., 1.3. – Donats d.o.o.,
Bohovska c. 21, 2311 Hoče; sklop 1.4. Era
Petlja d.o.o., Ob Dravi 3/a, 2250 Ptuj; 2.
mleko, mlečni izdelki – Pomurske mlekarne
d.d., Industrijska 11, 9000 Murska Sobota;
3. meso in mesni izdelki, sklop 3.1., 3.1.1.,
3.1.2. – MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, 9250 Gornja Radgona; sklop
3.2., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.2. – Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj; sklop 3.4.,
3.4.1. – Ledo podjetje za trgovino s sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve d.o.o.,
Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana; 3.4.2. – Era
Petlja d.o.o., Ob Dravi 3/a, 2250 Ptuj; 4.
sadje, sklop 4.1., 4.2., 4.5., 4.7. – Mercator
SVS d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj; sklop
4.3. – Geaprodukt d.o.o., Dolenjska c. 244,
1000 Ljubljana; sklop 4.4. – Pitus d.o.o.,
Pesnica 14/a, 2201 Zg. Kungota; sklop 4.6.,
4.7. – Gramis inženiring, gradnja, trgovina
d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000 Murska Sobota;
5. zelenjava in vrtnine, sklop 5.1., 5.2.3. – Pitus d.o.o., Pesnica 14/a, 2201 Zg. Kungota;
sklop 5.2. – Geaprodukt d.o.o., Dolenjska c.
244, 1000 Ljubljana; sklop 5.2.2., 5.2.5., 5.3.
– Gramis inženiring, gradnja, trgovina d.o.o.,
Noršinska ul. 3, 9000 Murska Sobota; sklop
5.2.4. – Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj; sklop 5.4. Ledo podjetje za trgovino s sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve
d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana; sklop
5.5. – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš; 6. sveža kokošja jajca, sklop 6
– M.M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245
Sp. Ivanjci; 7. drobni prehrambeni izdelki,
sklop 7.1., 7.2., 7.4., 7.7. – Era Petlja d.o.o.,
Ob Dravi 3/a, 2250 Ptuj; sklop 7.3., 7.5., 7.6.
Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8, 2250
Ptuj; sklop 7.8. – Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo; 8. izdelki za posebne prehranske potrebe
– Era Petlja d.o.o., Ob Dravi 3/a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. kruh, pekovski in mlevski izdelki,
sklop 1.1., 1.2., 1.3. – 4,054.244,50 SIT,
3,239.267,50 SIT; sklop 1.4. 416.111,20 SIT,
298.218,33 SIT; 2. mleko, mlečni izdelki –
2,542.802,70 SIT, 2,348.536,22 SIT; 3. meso
in mesni izdelki, sklop 3.1., 3.1.1., 3.1.2.
– 6,640.200 SIT, 6,623.925 SIT; sklop 3.2.,
3.2.1., 3.2.1.1. – 4,015.585 SIT, 3,984.800
SIT, 3.2.2. – 2,278.500 SIT, 1,800.000 SIT;
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sklop 3.4., 3.4.1. – 1,515.400 SIT, 1,043.119
SIT; 3.4.2. – 620.259,16 SIT, 177.245,60
SIT; 4. sadje, sklop 4.1. – 1,471.585,50
SIT, 1,152.812,50 SIT, 4.2. – 877.548
SIT, 639.282 SIT, 4.5. – 438.231,50 SIT,
326.818,17 SIT, 4.7. – 78.120 SIT, 17.360
SIT; sklop 4.3. – 126.945 SIT, 63.472,50 SIT;
sklop 4.4. – 1,198.925 SIT, 876.137,50 SIT;
sklop 4.6. – 57.288 SIT, 11.935 SIT, 4.7. –
78.120 SIT, 17.360 SIT; 5. zelenjava in vrtnine, sklop 5.1. – 573.819,18 SIT, 456.063,47
SIT, 5.2.3. – 95.914 SIT, 73.129 SIT; sklop
5.2.1. – 325.825 SIT, 238.645,75 SIT; sklop
5.2.2. – 313.022,50 SIT, 253.890 SIT, 5.2.5.
– 991.907 SIT, 691.579 SIT, 5.3. – 1,448.475
SIT, 618.450 SIT; sklop 5.2.4. – 841.960 SIT,
734.002,50 SIT; sklop 5.4. 332.400,60 SIT,
165.571 SIT; sklop 5.5. – 41.061,39 SIT,
20.907,95 SIT; 6. sveža kokošja jajca, sklop
6 – 678.125 SIT, 485.500 SIT; 7. drobni prehrambeni izdelki, sklop 7.1. – 589.379,94
SIT, 394.471,06, 7.2. – 2,498.031,76 SIT,
1,263.074,53 SIT, 7.4. – 33.785,34 SIT,
14.376,25 SIT, 7.7. – 805.880 SIT, 729.120
SIT; sklop 7.3. – 679.031 SIT, 640.440,78
SIT, 7.5. – 2,384.310 SIT, 1,836.857,26 SIT,
7.6. – 139.621,86 SIT, 108.427,90 SIT; sklop
7.8. – 115.879,30 SIT, 110.272,20 SIT; 8. izdelki za posebne potrebe – pogajanja.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 120
z dne 5. 12. 2003, Ob-106867.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 4. 2004.
Vrtec Murska Sobota
Ob-10199/04
1. Naročnik: Prometna šola Maribor.
2. Naslov naročnika: Preradovičeva 33,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop: prehrambeno blago po skupinah:
1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
4. žito in mlevski izdelki,
5. zamrznjena in konzervirana hrana,
6. sadje in zelenjava,
7. razno prehrambeno blago;
II. sklop: ekstra lahko kurilno olje.
Kraj dobave: Preradovičeva 33, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena 80%, plačilni
rok 20%. Izbrani ponudniki iz posameznih
skupin so dosegli najvišjo oceno glede na
ponujeno ceno in plačilni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. sklop: prehrambeno blago po skupinah:
1. meso in mesni izdelki
– Mesarija Babič Stevan s.p., Maribor;
– Mir d.d., Gornja Radgona;
– Mesarstvo Nikl Kristijan s.p., Maribor;
– Osem d.o.o., Grosuplje;
2. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana;
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas;
3. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki:
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– Pekarna Postojna d.o.o., Pekarna
Kruhek Ptuj;
– Agro-Styria d.o.o., Pesnica pri Mariboru;
– PPS Ptujske pekarne in slaščičarne
d.o.o., Ptuj;
– Kruh-pecivo d.d., Maribor;
4. žito, mlevski izdelki:
– Mlinotest d.d., Ajdovščina;
– Era-Petlja d.o.o., Ptuj;
5. zamrznjena in konzerviravna hrana:
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš;
– Žito d.d., Ljubljana;
6. sadje in zelenjava:
– Pitus d.o.o., Zgornja Kungota;
– Intersad d.o.o., Beltinci;
– Geaprodukt d.o.o., Ljubljana;
– Deja d.o.o., Maribor;
7. razno prehrambeno blago:
– Era-Petlja d.o.o., Ptuj;
– Kolinska d.d., Ljubljana;
– Mercator SVS d.d., Ptuj;
– Nektar&Natura d.o.o., Ljubljana.
II. sklop: ektstra lahko kurilno olje: Petrol
d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop (po skupinah):
1. 27,338.500 SIT, 27,452.670 SIT,
29,684.000 SIT, 1,054.620 SIT;
2. 3,787.925 SIT, 4,371.885,40 SIT;
3. 8,175.500 SIT, 8,682.100 SIT, 9,128.500
SIT, 9,868.722 SIT;
4. 1,129.467 SIT, 1,453.400 SIT;
5. 510.872,25 SIT, 439.490 SIT;
6. 3,255.000 SIT, 3,299.098,50 SIT,
3,869.200 SIT, 1,833.150 SIT;
7. 15,330.730 SIT, 7,918.667,45 SIT,
16,342.538 SIT, 4,035.100 SIT.
II. sklop: 43,982.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik izdal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 30.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop (po skupinah):
1. skupina:
29,684.000
SIT,
1,054.620 SIT (delno);
2. skupina: 4,463.350,40 SIT (delno),
3,787.925 SIT (delno);
3. skupina: 11,028.482,50 SIT, 8,175.500
SIT;
4. skupina: 1,129.467 SIT, 2,209.443,01
SIT;
5. skupina:
632.766,14
SIT,
439.490 SIT;
6. skupina: 4,977.350 SIT, 1,833.150 SIT
(delno);
7. skupina: 16,342.538 SIT, 125.200 SIT
(delno);
II.
sklop:
45,288.000
SIT,
43,982.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
Prometna šola Maribor
Št. 176/04
Ob-10200/04
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana, tel. 01/242-10-05, faks
01/242-10-10.
3. Datum izbire: 2. 3. 2004.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava materialov za vzdrževanje,
fco. Študentski domovi v Ljubljani, po
naslednjih sklopih:
– sklop I.: materiali za beljenje, barve,
pomožna sredstva in orodja (barve in laki,
čopiči, kiti in podobno),
– sklop II.: materiali za vodovod in centralno ogrevanje (cevi, fitingi, ventili, pipe,
radiatorji, sanitarna oprema, obtočne črpalke in podobno),
– sklop III.: elektro material (kabli, luči,
stikala, varovalke, žarnice in podobno),
– sklop IV.: mizarski material (les in lesni
izdelki, vrata, ključavnice, okovje, spone,
tesnila in podobno),
– sklop V.: zidarski in keramični material
(cement, malta, opeka, keramične ploščice
in podobno),
– sklop VI.: kovinski material (profilno
jeklo, žice, kiti, olja, masti, spone in podobno),
– sklop VII.: pritrdilni materiali, okovja
(žičniki, vijaki, matice in podobno),
– sklop VIII.: stekla in ogledala (ravno
steklo, pleksi, termopan, kopelit, ogledala),
– sklop IX.: materiali za delo, pripomočki,
orodja (razno orodje, brusni kamen, ključi,
listi za žago, svedri, vrvi in podobno).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– 90% ponudbena cena,
– 10% čas dobave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop I.: materiali za beljenje, barve,
pomožna sredstva in orodja: Sava Trade
d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana;
– sklop II.: materiali za vodovod in centralno ogrevanje: Vodi Gorica d.d., Cesta
25. junija 1b, 5000 Nova Gorica;
– sklop III.: elektro material: ES d.o.o.,
Ob zeleni jami 9, 1000 Ljubljana;
– sklop IV.: mizarski material: Metalka
trgovina d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana;
– sklop V.: zidarski in keramični material:
Metalka trgovina d.d., Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana;
– sklop VI.: kovinski material: Merkur
d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo;
– sklop VII.: pritrdilni materiali, okovja:
Metalka trgovina d.d., Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana;
– sklop VIII.: stekla in ogledala: Metalka trgovina d.d., Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana;
– sklop IX.: materiali za delo, pripomočki,
orodja: Metalka trgovina d.d., Dalmatinova
2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop I.: materiali za beljenje, barve,
pomožna sredstva in orodja: 1,959.696,90
SIT;
– sklop II.: materiali za vodovod in centralno ogrevanje: 12,158.628,25 SIT;
– sklop
III.:
elektro
material:
7,745.644 SIT;
– sklop
IV.:
mizarski
material:
8,028.578,50 SIT;
– sklop V.: zidarski in keramični material:
2,223.942,50 SIT;
– sklop VI.: kovinski material: 853.217,58
SIT;
– sklop VII.: pritrdilni materiali, okovja:
373.442,04 SIT;
– sklop VIII.: stekla in ogledala:
1,200.910 SIT;
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– sklop IX.: materiali za delo, pripomočki,
orodja: 717.003,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
odda podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop I.: materiali za beljenje, barve, pomožna sredstva in orodja: 2,565.241,50 SIT
in 1,959.696,90 SIT;
– sklop II.: materiali za vodovod in
centralno ogrevanje: 12,955.468 SIT in
12,158.628,25 SIT;
– sklop
III.:
elektro
material:
7,986.343 SIT in 7,745.644 SIT;
– sklop
IV.:
mizarski
material:
8,028.578,50 SIT in 8,028.578,50 SIT;
– sklop V.: zidarski in keramični material:
2,471.636,13 SIT in 2,223.942,50 SIT;
– sklop VI.: kovinski material: 853.217,58
SIT in 853.217,58 SIT;
– sklop VII.: pritrdilni materiali, okovja:
32,493.354,66 SIT in 373.442,04 SIT;
– sklop VIII.: stekla in ogledala:
1,458.157 SIT in 1,200.910 SIT;
– sklop IX.: materiali za delo, pripomočki,
orodja: 832.673,12 SIT in 717.003,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 04/2004
Ob-10202/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
kasete Betacam SP.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena – 80 točk,
ustrezanje tehničnim kriterijem – 20 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lorex d.o.o., Celovška
268, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: EUR 80.942
DDP Ljubljana (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: EUR 84.108, EUR 80.942.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbi ponudnikov Medis d.o.o. in IC
Elektronika d.o.o. sta formalno nepravilni.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka:.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod
Št. 433-01/8-7/2004
Ob-10257/04
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00.
3. Datum izbire: 15. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
75 BEA Tuxedo 8.1 uporabniških licenc.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana – Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 16,167.610
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javno naročilo je bilo oddano v skladu
s tretjo točko prvega odstavka 20. člena
ZJN-1 po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2003.
Carinska uprava Republike Slovenije
Št.

Ob-10262/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-25-02.
3. Datum izbire: 13. 4. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava programske opreme za monitoring daljnovodov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi 110. člena ZJN-1, oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 47,972.250
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 69/2004
Ob-10301/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Bevkova ulica
10, 5270 Ajdovščina, faks 05/365-98-26,
ajdovscina@ssz-slo.si, tel. 05/365-98-11.
3. Datum izbire: 26. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: skupina 1: sadje, skupina 2: zelenjava,
suhe stročnice in jajca; skupina 3: kruh in
pekarsko pecivo; skupina 4: sveže perutninarsko meso; skupina 5: mesni izdelki;
skupina 6: sveže meso; skupina 7: mleko in
mlečni izdelki; skupina 8: testenine; skupina 9: splošno prehrambeno blago; skupina
10: siri; skupina 11: brezalkoholne pijače;
skupina 12: zmrznjena živila in ribe; vsa dostava fco skladišče DSO Ajdovščina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena – 70 točk, vsaka
naslednja 10 točk manj; najnižji plačilni rok
je 10 točk; zbirni mesečni račun – 10 točk;
poseben ugodnosti ponudnika in reference
– 10 točk. Izbrani dobavitelj je tisti, ki zbere
za posamezno skupino največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina: Cej Uroš s.p., Vrtojba,
2. skupina: Cej Uroš s.p., Vrtojba,
3. skupina: Pekarne Mlinotest d.o.o.,
Ajdovščina,
4. skupina: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj,
5. skupina: Kras d.d., Sežana,
6. skupina. Kras d.d., Sežana,
7. skupina: Celeia d.o.o., Petrovče,
8. skupina: Mlinotest d.d., Ajdovščina,
9. skupina: Mercator-Goriška d.d., Nova
Gorica,
10. skupina: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana,
11. skupina: Lucija d.o.o., Ajdovščina,
12. skupina: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Mengeš.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 3,374.925 SIT,
2. skupina: 4,896.136 SIT,
3. skupina: 3,202.000 SIT,
4. skupina: 2,711.601 SIT,
5. skupina: 2,877.897 SIT,
6. skupina: 6,395.600 SIT,
7. skupina: 3,375.719 SIT,
8. skupina: 989.457 SIT,
9. skupina: 5,646.871 SIT,
10. skupina: 1,034.678 SIT,
11. skupina: 726.900 SIT,
12. skupina: 1,351.530 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 21 ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 3,786.800 SIT, 3,374.925
SIT,
2. skupina: 5,792.300 SIT, 4,896.136
SIT,
3. skupina: 4,275.600 SIT, 3,202.000
SIT,
4. skupina: 3,150.000 SIT, 2,711.601
SIT,
5. skupina: 3,361.240 SIT, 2,877.897
SIT,
6. skupina: 7,187.100 SIT, 6,395.600
SIT,
7. skupina: 3,866.487 SIT, 3,375.719
SIT,
8. skupina: 1,339.908 SIT, 989.457 SIT,
9. skupina: 6,256.201 SIT, 5,646.871
SIT,
10. skupina: 1,966.048 SIT, 1,034.678
SIT,
11. skupina: 1,108.210 SIT, 726.900
SIT,
12. skupina: 1,608.340 SIT, 1.351.530
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 34/2004.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 4. 2004.
Dom starejših občanov Ajdovščina
Št. 007/2004
Ob-10315/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nakup mrežne opreme LAN.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Smartcom d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,483.265,40
SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je poslal povabilo za oddajo ponudbe edinemu usposobljenemu ponudniku
za opremo LAN – tehnologija Avaya. Naročnik se je v nadaljevanju postopka s ponudnikom pogajal še o nekaterih bistvenih sestavinam pogodbe (cena, rok izvedbe).
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 33 z
dne 12. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 130
Ob-10316/04
1. Naročnik: Osnovna šola Boštanj, Boštanj 54a, 8294 Boštanj.
2. Naslov naročnika: Boštanj 54a, 8294
Boštanj.
3. Datum izbire: 15. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– kruh: Boštanj 54a,
– mleko in mlečni izdelki: Boštanj
54a,
– meso in mesni izdelki: Boštanj 54a,
– splošno prehrambeno blago: Boštanj 54a,
– sadje in zelenjava: Boštanj 54a,
– sadni sokovi in napitki: Boštanj 54a,
– paštete: Boštanj 54a,
– perutnina in zamrznjeni izdelki iz
perutnine: Boštanj 54a,
– ribe in zamrznjeni izdelki: Boštanj
54a.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– posebne ugodnosti in podaljšani rok
plačila,
– reference.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– »Pekarna« Kruhek, Karel Kozole s.p.,
Trg svobode 40, 8290 Sevnica;
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana;
– Mesarija »Bobič«, Marija Bobič s.p.,
Prvomajska 26, 8290 Sevnica;
– Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto;
– Janez Imperl s.p., Drožanjska 39, 8290
Sevnica;
– »Prodaja in pospeševanje«, Anton Možic, s.p., 8294 Boštanj 61a;
– Osem d.o.o., Grosuplje, Spodnja Slivnica 107, 1290 Grosuplje;
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250
Ptuj;
– Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost:
– kruh: 2,465.597,10 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,613.180
SIT,
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– meso in mesni izdelki: 5,786.000 SIT,
– splošno
prehrambeno
blago:
2,515.368,48 SIT,
– sadje in zelenjava: 2,322.300 SIT,
– sadni sokovi in napitki: 2,738.000 SIT,
– paštete: 352.000 SIT,
– perutnina in zamrznjeni izdelki iz perutnine: 2,768.624,40 SIT,
– ribe in zamrznjeni izdelki: 1,004.900
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– kruh: 3,149.953,92 SIT, 2,466.597,10
SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,767.725,20
SIT, 2,613.180 SIT,
– meso in mesni izdelki: 5,786.000 SIT,
– splošno
prehrambeno
blago:
2,515.368,48 SIT, 2,192.850 SIT,
– sadje in zelenjava: 2,322.300 SIT,
– sadni sokovi in napitki: 2,738.000 SIT,
– paštete: 352.000 SIT,
– perutnina in zamrznjeni izdelki iz perutnine: 2,768.624,40 SIT,
– ribe in zamrznjeni izdelki: 1,019.850
SIT, 1,004.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Osnovna šola Boštanj
Ob-10336/04
1. Naročnik: Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor.
2. Naslov naročnika: Lackova cesta 4,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago in živila po
skupinah:
1. žita in mlevski izdelki,
2. kruh in pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. razno prehrambeno blago,
6. ribe, zamrznjena in konzervirana
hrana,
ostalo blago.
Kraj dobave: Lackova cesta 4, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena 80%, plačilni
rok 20%. Izbrani ponudniki iz posameznih
skupin so dosegli najvišjo oceno glede na
ponujeno ceno in plačilni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. žita in mlevski izdelki:
– Žito d.d., Ljubljana;
– Era-Petlja d.o.o., Ptuj;
– Mercator SVS d.d., Ptuj;
2. kruh in pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki:
– Žito d.d., Ljubljana;
– Agro-Styria d.o.o., Pesnica pri Mariboru;
– Pekarna Postojna d.o.o., Pekarna
Kruhek Ptuj;
– Delacorda d.o.o., Pekarna Tinkara,
Zgornja Polskava;
– Donats d.o.o., Hoče;

39-42 / 23. 4. 2004 /

Stran

2453

3. mleko in mlečni izdelki:
– Agroind Vipava 1894 d.d., Ajdovščina;
– Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana;
4. meso in mesni izdelki:
– Mesarija Babič Stevan s.p., Maribor;
– Mesarstvo Igor Bračič s.p., Maribor;
– MIR d.d., Gornja Radgona;
5. razno prehrambeno blago:
– Era-Petlja d.o.o., Ptuj;
– Mercator SVS d.d., Ptuj;
6. ribe, zamrznjena in konzervirana
hrana:
– Mercator SVS d.d., Ptuj;
– Kolinska d.d., Ljubljana;
7. ostalo blago:
– Mercator SVS d.d., Ptuj;
– Pitus d.o.o., Zgornja Kungota.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah:
1. 1,899.250 SIT, 2,039.770 SIT,
2,225.279,12 SIT;
2. 8,374.420 SIT, 5,859.760 SIT,
6,694.320 SIT, 6,684.920 SIT, 7,552.793,50
SIT;
3. 12,000.353,70 SIT, 13,981.788,60 SIT;
4. 8,067.500 SIT, 7,798.260 SIT,
9,003.330 SIT;
5. 6,149.757,10 SIT, 6,795.979 SIT;
6. 4,589.543,27 SIT, 3,166.945,94 SIT;
7. 6,774.215,26 SIT, 6,088.302,81 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik izdal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po skupinah:
1. skupina: 2,225.279,12 SIT, 60.000
SIT (delno);
2. skupina: 8,374.420 SIT, 5,539.292
SIT (delno);
3. skupina: 13,981.788,60 SIT, 195.300
SIT (delno);
4. skupina: 16,032.300 SIT, 7,978.260
SIT;
5. skupina: 6,795.979 SIT, 320.475 SIT
(delno);
6. skupina: 4,589.543,27 SIT, 846.625,50
SIT (delno);
7. skupina: 6,774.215,26 SIT, 156.240
(delno).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Osnovna šola Ludvika Pliberška
Maribor
Št. 08/04
Ob-10356/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-97-60, telefaks 01/588-97-02.
3. Datum izbire: 26. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava blaga po sklopih:
G) črpalke in deli,
I) maziva in lepila.
Kraj dobave: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62 in Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, popusti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
G) črpalke in deli: Merkur, d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo,
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I) maziva in lepila: Petrol, d.d., Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
G) črpalke in deli: 711.560 SIT,
I) maziva in lepila: 1,343.261,65 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
G) črpalke in deli: 711.560 SIT,
I) maziva in lepila: 1,343.261,65 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič objavljen v Ur. l. RS, št. 94-96 z dne 3. 10.
2003, Ob-102937. Naročnik je predmetno
javno naročilo oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi
predhodno pridobljenega mnenja Urada za
javna naročila.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

ZJN-15.G

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

Št. 070-10 01/04
Ob-10174/04
1. Naročnik: Občina Kostel.
2. Naslov naročnika: Vas 1, 1336 Vas,
tel. 01/89-48-006, faks 01/89-48-007, elektronski naslov: obcina.kostel@siol.net.
3. Datum izbire: 30. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Delač–Lipovec–Zapuže, območje Občine
Kostel.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok izvedbe,
garancijski rok za izvedena dela; nižja cena,
krajši rok izvedbe, daljši garancijski rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesdog Kočevje družba za
proizvodnjo in storitve d.o.o., Cesta v log 14,
1330 Kočevje.
Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu pogodbe, do 31. 7. 2004.
7. Pogodbena vrednost: 54,795.143,77
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,291.195,24 SIT, 54,795.143,77 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 17-18 z dne 27. 2. 2004.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 4. 2004.
Občina Kostel

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 11/04
Ob-10357/04
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-97-60, telefaks 01/588-97-02.
3. Datum izbire: 9. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava blaga po sklopih:
F. izdelki iz PVC in gume.
Kraj dobave: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62 in Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, popusti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
F. izdelki iz PVC in gume: Merkur, d.d.,
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.

Št. 01/2004
Ob-10193/04
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje,
tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-360, e-mail:
vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si
3. Datum izbire: 4. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija primarnega
cevovoda Frankolovo – Celje, odsek
Vojnik – Arclin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodotehnik KM d.o.o., Cesta
ob železnici 1, 3310 Žalec.
7. Pogodbena vrednost: 48,424.987,20
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,133.155,60 SIT z DDV, 48,424.987,20
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa:
odprti postopek Uradni list RS, št. 5-6 z dne
23. 1. 2004, Ob-826/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 4. 2004.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje
Št. 021710
Ob-10364/04
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90, 1000
Ljubljana, tel. 58-08-100, faks 58-08-302.
3. Datum izbire: 5. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvajanje gradbenih del pri
interventnem vzdrževanju vodovodnega
sistema.

7. Pogodbena vrednost:
F. izdelki iz PVC in gume: 1,691.625
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
F. izdelki iz PVC in gume: 1,691.625
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič objavljen
v Uradnem listu RS, št. 94-96 z den 3. 10.
2003, Ob-102937.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št.94-96 z dne 3. 10. 2003, Ob-102937.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z direktno
pogodbo na podlagi 110. člena (točka 7b) Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krti d.o.o., Na Dolih 21,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: po ponudbenih
cenah iz cenika po osnovni pogodbi.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: sredstva iz osnovne pogodbe se bodo
v aprilu izčrpala. Naročnik pripravlja novi
javni razpis za izvajanje intervencij za obdobje treh let po novem zakonu ZJN-1A.
Za prehodno obdobje se sklene aneks k
osnovni pogodbi.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

ZJN-15.S

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

Št. 17123-03-403-97/2003
Ob-10164/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 472-40-54, faks
472-57-91.
3. Datum izbire: 23. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javnega naročila je cenitev nepremičnin, in sicer
zajema 6 sklopov:
– sklop 1: cenitev nepremičnin za PU
Ljubljana,
– sklop 2: cenitev nepremičnin za PP
Piran,
– sklop 3: ceniter nepremičnin za PP
Metlika,
– sklop 4: cenitev nepremičnin za PP
Ljutomer,
– sklop 5: cenitev stanovanja v Mačkovcih, dveh stanovanj v Sv. Juriju ob Ščavnici
in stanovanja na Ptuju,
– sklop 6: cenitev nepremičnine v Ceršaku.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na priznano sposobnost
izvajalca, ugotovljeno z javnih razpisom za
oddajo naročila storitve po omejenem postopku (1. faza) Servisa skupnih služb Vlade
št. 466-4/01, za priznanje sposobnosti za
vrednotenje državnega premoženja (izbor
cenilcev): nepremičnin (poslovnih prostorov,
stanovanj in stanovanjskih hiš, premožnih
objektov, stavbnih zemljišč) in premičnin
(prevoznih sredstev, opreme poslovnih prostorov in stanovanj) je bilo usposobljenim kandidatom poslano povabilo k oddaji ponudbe
v 2. fazi omejenega postopka za cenitev nepremičnin. Na povabilo k oddaji ponudbe so
prispele 4 pravočasne in pravilne ponudbe.
Naročnik je ponudbe ocenil na osnovi merila
“cena”, ki je v skladu s 7. točko Navodi za
izdelavo ponudb razpisne dokumentacije in
v zvezi s tretjim odstavkom 19. člena ZJN-1
edino merilo za cenitev ponudbe ter izbral
najugodnejšo ponudbo kandidata, kot je navedeno v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklopa 1 in 2: Nikolaja Kogovšek
Gilčvert, Mokrška 17, 1000 Ljubljana,
– za sklope 3, 5 in 6: mag. Žarko Povše,
Smolejna vas 78, 8000 Novo mesto,
– za sklop 4: Alan Sodnik, Kladezna ul.
20, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 je 180.000 SIT – skupna
bruto cena,
– za sklop 2 je 150.000 SIT – skupna
bruto cena,
– za sklop 3 je 64.000 SIT – skupna
bruto cena,
– za sklop 4 je 77.000 SIT – skupna
bruto cena,
– za sklop 5 je 148.000 SIT – skupna
bruto cena,
– za sklop 6 je 82.000 SIT – skupna
bruto cena.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
sklop 1: 420.000 SIT – skupna bruto
cena, 180.000 SIT – skupna bruto cena;
sklop 2: 187.000 SIT – skupna bruto
cena, 150.000 SIT – skupna bruto cena;
sklop 3: 115.500 SIT – skupna bruto
cena, 64.000 SIT – skupna bruto cena;
sklop 4: 118.000 SIT – skupna bruto
cena, 77.000 SIT – skupna bruto cena;
sklop 5: 286.500 SIT – skupna bruto
cena, 148.000 SIT – skupna bruto cena;

Št.

sklop 6: 429.000 SIT – skupna bruto
cena, 82.000 SIT – skupna bruto cena.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: povabilo k oddaji ponudbe je bilo poslano
z dne 26. 11. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 11 z dne 16. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 433-01-7/2003/10
Ob-10167/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: pogarancijsko vzdrževanje Cisco komunikacijske
strojne in programske opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: objektivni razlogi, zaradi katerih
je izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nil Podatkovne komunikacije
d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 59,952.000 SIT
za dobo 36 mesecev z upoštevanim 20%
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: to naročilo je bilo izvedeno po postopku
s pogajanji brez predhodne objave v skladu
z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1
in izdanim pozitivnim mnenjem Urada za
javna naročila.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2004.
Ministrstvo za finance
Ob-10172/04
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: 25. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija površine nad Kotnim poljem – 2. faza in priprava materiala za pnevmatski zasip.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je kot edinega ponudnika, ki je izpolnjeval vse pogoje, izbral
v skladu s 3. točko 107. člena in 2. točko
76. člena ZJN-1A.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pavčnik d.o.o., Partizanska
cesta 59, Dol pri Hrastniku.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: kot edini ponudnik 25,000.000 SIT
brez DDV.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 4. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Št. 01/2004
Ob-10253/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-28-23, faks
01/478-27-43.
3. Datum izbire: 19. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: postavitev
aplikacije za obdelavo DDV na elektronsko dobavljene storitve (eDDV).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edini usposobljeni ponudnik.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes SoftLab d.d., Litijska
51, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 47,400.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,400.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 2/2003
Ob-10352/04
1. Naročnik: Šolski center Velenje.
2. Naslov naročnika: Trg mladosti 3,
3320 Velenje, faks 03/896-06-60.
3. Datum izbire: 19. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: storitve čiščenja šolskih in poslovnih
prostorov, urejanje okolice in storitve
odpadkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok, reference. Izbrani ponudnik je po vseh kriterijih skupaj
zbral največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Hernaus, d.o.o., Kopališka 2, Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 37,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,465.996 SIT, 33,308.510 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 4. 2004.
Šolski center Velenje
Št. 021710
Ob-10365/04
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Vodovodna c. 90,
Ljubljana, tel. 58-08-100, faks 58-08-302.
3. Datum izbire: 27. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje strokovnega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v prehodnem obdobju
januar–februar 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z neposredno pogodbo na podlagi 7. točke 110.
člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,300.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. mora,
skladno s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, št. 47/97 in spremembe 7/00), zagotavljati stalni strokovni
nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode
in varnosti vodooskrbe na sistemih, s katerimi upravlja. V pripravi je novi Pravilnik o pitni
vodi, ki bo na novo uredil to področje. Za
prehodno obdobje do uradne objave novega
predpisa, na podlagi katerega bo naročnik
pripravil nov javni razpis, se sklene aneks k
osnovni pogodbi z izvajalcem IVZ RS.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2004.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

ZJN-17.B

Zahteva za objavo
periodičnega informativnega
obvestila za naročila blaga
Na podlagi 66. in 72. člena Zakona
o javnih naročilih naročamo objavo
periodičnega informativnega obvestila za
naročila blaga
Št. 9/1595/2004
Ob-10265/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02, tel.
01/474-25-51.
3. Vrsta in količina blaga:
1. oprema za investicijsko vzdrževanje daljnovodov ter EP Ljubljana, Maribor in Primorska,
2. obnove, rekonstrukcije in investicije RTP in DV,
3. nabava in polaganje zemeljskega
optičnega kabla Hajdrihova-Kleče,
4. dobava osebnih in prenosnih računalnikov, windows terminalov, zaslonov,
tiskalnikov, strežnikov in programskih
licenc,
5. sistem avtomatskega gašenja s
plinom,
6. obnova sekundarne opreme v RTP
Koper,
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7. naročilo zaščitnih naprav za leto
2004,
8. naročilo omar za relejno zaščito,
meritve in vodenje za leto 2004,
9. oprema za izvajanje meritev kvalitete električne energije,
10. oprema za primerno preizkušanje
merilnih naprav,
11. obnova obratovalnih merilnih naprav,
12. obnova sekundarne opreme v RTP
Beričevo, RTP Selce in RTP Koper,
13. tehnološka obnova naprav za vodenje in meritve,
14. nabava opreme za obnovo sistemov vodenja,

ZJN-17.G

Zahteva za objavo
periodičnega informativnega
obvestila za naročila gradenj
Na podlagi 66. in 72. člena Zakona
o javnih naročilih naročamo objavo
periodičnega informativnega obvestila za
naročila gradenj
Št. 9/1595/2004
Ob-10266/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02, tel.
01/474-25-51.
3. Vrsta gradnje in opis: prenova prostorov 1. in 2. nadstropja stavbe RCV.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: v
letu 2004.
5. Kako bo potekala oddaja naročil:
skladno z ZJN-1.
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z ZJN-1.
7. Morebitne druge informacije: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 4. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

ZJN-17.S

Zahteva za objavo
periodičnega informativnega
obvestila za naročila storitev
Na podlagi 66. in 72. člena Zakona
o javnih naročilih naročamo objavo
periodičnega informativnega obvestila za
naročila storitev
Št. 9/1595/2004
Ob-10267/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02, tel.
01/474-25-51.
3. Vrsta storitve in opis:
1. storitve investicijskega vzdrževanja EP Ljubljana, Maribor, Podlog in
Primorska,
2. zagotavljanje sistema celovitega
obvladovanja pretoka procesnih podatkov,

15. nabava opreme za obnovo merilnih sistemov.
4. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v letu 2004.
5. Kako bo potekala oddaja naročil:
skladno z ZJN-1.
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z ZJN-1.
7. Morebitne druge informacije: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 4. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

3. delna avtomatizacija poslovnih procesov UPO,
4. izdelava projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja,
5. nakup modulov iHistorian,
6. zavarovanje premoženja ELESa.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: v
letu 2004.
5. Kako bo potekala oddaja naročil:
skladno z ZJN-1.
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z ZJN-1.
7. Morebitne druge informacije: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 4. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

ZJN-18

Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Št. 10/2004
Ob-10224/04
1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, tel.
03/89-61-644, faks 03/89-61-621, e-mail:
marko.vucina@velenje.si.
3. Predmet natečaja: urbanistična, arhitekturna in krajinska ureditev območja »južno od Šaleške ceste v Velenju«
(območja urejanja z oznako: M4/5, R4/6a,
R4/6b).
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: Mestna občina Velenje, Urad za okolje in prostor, vodja urada
za okolje in prostor: Marko Vučina, univ.
dipl. inž. arh., e-mail: marko.vucina@velenje.si, tel. 03/89-61-644 ali svetovalka
II za urejanje prostora: Branka Gradišnik,
univ. dipl. inž. arh., tel. 03/89-61-695, faks
03/89-61-621, e-mail: branka.gradisnik@velenje.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in pridobijo dodatne informacije: od 22. 4. 2004 do 14. 5. 2004, med
11. in 13. uro v tajništvu Urada za okolje in
prostor Mestne občine Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje. Na podlagi pisne zahteve,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
lahko natečajniki pridobijo razpisno gradivo
tudi po pošti, vendar le ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT (z vključenim
DDV), nakazilo na podračun EZR MOV,
št. 01333-0100018411 pri Banki Slovenije;
sklic: 28 76333-7130007-21111104, s pripisom natečaj »Južno od Šaleške ceste«.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 7. 2004 do 12. ure
v Glavno pisarno Mestne občine Velenje,
soba št. 10 ali pa po pošti.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Velenje, Titov trg
1, 3320 Velenje, Glavna pisarna, soba št.
10. Natečajna rešitev mora biti vložena v zaprtem in zapečatenem ovoju, z jasnim napisom »Javni natečaj – ne odpiraj, ponudba!«.
Natečajno rešitev je možno poslati po pošti,
vendar mora ponudba prispeti najkasneje
do 22. 7. 2004.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: da, v
smiselni uporabi določil Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-1) in Zakona o graditvi objektov (ZGO-1).
7. Merila za ocenjevanje ponudb: po merilih razpisne dokumentacije.
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije,
ki bo ocenjevala ponudbe: predsednik: dr.
prof. Peter Gabrijelčič, člani: župan Srečko
Meh, Marko Vučina, univ. dipl. inž. arh., dr.
Evgen Drvarič, univ. dipl. inž. rud., Uroš
Reiter, univ. dipl. inž. arh., Goran Semečnik, univ. dipl. inž. arh., Branka Gradišnik,
univ. dipl. inž. arh., Miroslav Bukvič, univ.
dipl. inž. gr.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da.
10. Število in vrednost nagrad: 1. nagrada: 2,000.000 SIT, 2. nagrada: 1,300.000
SIT, 3. nagrada: 800.000 SIT. Predvideni
so morebitni do trije odkupi kvalitetnih rešitev: 300.000 SIT. Vse vrednosti nagrad
vključujejo davek na dodano vrednost (20%
DDV).
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih
vsem udeležencem natečaja: rok plačila je
60 dni od predložitve računa s strani naročnika. Račun se lahko predloži le po dokončni izdaji sklepa o nagradah.
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: ne.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: na podlagi 4. točke.
14. Datum objave predhodnega razpisa: ni.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2004.
Mestna občina Velenje

Javna naročila
male vrednosti
Št. 3351-49/2003/18
Ob-10380/04
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana.
2. Datum izbire: 17. 3. 2004.
3. Vrsta in obseg storitev: izbrani dobavitelj bo na osnovi javnega naročila male
vrednosti za izbor dobavitelja protivirusne zaščite na e-šolah, št. 3351-49/2003
naročniku dobavil, namestil in vzdrževal
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protivirusno zaščito na e-šolah, in sicer 22
kosov za strežnik, 300 kosov za računalnik
ter na 22 lokalnih omrežjih.
4. Merila za dodelitev naročila:
Popolne vloge je ocenila strokovna komisija, ki so jo sestavljali strokovni sodelavci
ministrstva na osnovi naslednjih meril:
a) cena ponudbe – 0 do 40 točk,
b) funkcionalnost – 0 do 34 točk,
c) dodatne ugodnosti – 0 do 10 točk,
d) trajanje licenc – 0 do 9 točk,
e) dobavni rok – 0 do 7 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aljaž Prosen s.p., Janševa
ul. 2 C, Ljubljana.
6. Pogodbena vrednost: 1,890.000 SIT z
vključenim DDV.
7. Število prejetih ponudb: 8 ponudb.
8. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
4,333.075,20 SIT, 1,890.000 SIT.
9. Datum in številka objave razpisa prve
faze omenjenega postopka: /
Ministrstvo za informacijsko družbo

tudi, če se nanj prijavi samo en ponudnik in
le-ta predloži ustrezno popolno ponudbo.)
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročniku: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 127 z dne 19. 12. 2003, Št.
403-07-001/03-009, Ob-107758.
13. Številka objave predhodnega razpisa: gre za ponovljen razpis, saj je bil prvi
razpis za oddajo koncesije za opravljanje
izbirne gospodarske javne službe oskrbe z
zemeljskim in drugimi energetskimi plini v
omrežju v Občini Vodice, objavljen v Uradnem listu RS, št. 96 z dne 3. 10. 2003, Št.
403-07-001/03-002, Ob-102557.
14. Datum pošiljanja zahteve za objavo:
13. 4. 2004.
Občina Vodice

Podelitev koncesij

Mednarodni razpisi

Št. 403-07-001/03-021
Ob-10154/04
Na podlagi 133., 66. in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih objavljamo obvestilo o oddaji koncesije:
1. Naročnik – koncedent: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice.
3. Datum podpisa pogodbe: 30. 3.
2004.
4. Vrsta in obseg dodeljene koncesije:
koncesija za opravljanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim
in drugimi energetskimi plini v omrežju v
Občini Vodice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbor ponudnika so
bila: ponudbena prodajna cena zemeljskega plina, rok gradnje plinovodnega omrežja,
reference na podobnih projektih, cena priključitve na plinovodno omrežje, koncesijska
dajatev in ponujena cena plačila že zgrajenega omrežja. Izbrani ponudnik je predložil
ustrezno popolno ponudbo. V skladu s 4.
členom Pravilnika o postopku javnega razpisa za oddajo koncesije in načinu izbire
koncesionarja (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 6/03), je ponovni javni razpis uspešen
tudi, če se nanj prijavi samo en ponudnik in
le-ta predloži ustrezno popolno ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je koncesija dodeljena: Petrol Plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbene vrednosti: ponudbena prodajna cena zemeljskega plina:
91,01 SIT/Sm3; rok gradnje plinovodnega
omrežja: 4 leta; reference na podobnih projektih: 7 + 7 referenčnih projektov; cena priključitve na plinovodno omrežje: 98.962,70
SIT; koncesijska dajatev: neto 3% od neto
nakupne cene transportiranega Sm3 zemeljskega plina; ponujena cena plačila že
zgrajenega omrežja: 0,00 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcu: /
9. Število prejetih ponudb: 1 (v skladu
s 4. členom Pravilnika o postopku javnega
razpisa za oddajo koncesije in načinu izbire
koncesionarja (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 6/03), je ponovni javni razpis uspešen

Ob-10270/04
Obvestilo o razpisu za izbiro dobavitelja
opreme
Notranje zadeve, Nabava opreme za
nadzor državne meje
Informacijska, telekomunikacijska in
tehnična oprema Slovenija
1. Sklic objave: EuropeAid/117482/D/
S/SI.
2. Postopek: odprti.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: 2003 Nacionalni Phare
Program – Pravosodje in notranje zadeve.
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za
notranje zadeve.
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe: v skladu s finančnim
memorandumom, ki sta ga v okviru programa
PHARE sklenili Evropska komisija in Vlada
Republike Slovenije, so ponudniki vabljeni,
da oddajo ponudbo za dobavo opreme za
nadzor državne meje v šestih sklopih.
7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega štiri sklope za naslednjo
opremo:
sklop 1: oprema za oddaljeno AFIS postajo,
sklop 2: oprema za tehnično varovanje,
sklop 3: oprema za digitalni radio,
sklop 4: tehnična oprema za nadzor meje
in na mejnih prehodih – tehnična oprema,
sklop 5: tehnična oprema za nadzor in na
mejnih prehodov – oprema za boljšo mobilnost: terenska vozila,
sklop 6: tehnična oprema za nadzor meje
in na mejnih prehodov – oprema za boljšo
mobilnost: motorna kolesa.
Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga:
razpis je pod enakimi pogoji odprt za vse
fizične ali pravne osebe /ki nastopajo bodisi
posamično ali v konzorciju ponudnikov/ iz
držav članic in iz držav ali območij regij, ki
so vključene in/ali pooblaščene z uredbo
ali drugimi specifičnimi instrumenti, ki se
nanašajo na program, v okviru katerega se
financira pogodba (glej tudi točko 21 spodaj). Vsa oprema, dobavljena v okviru te
pogodbe, mora imeti poreklo iz teh držav.
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9. Razlogi za izključitev: ponudniki
morajo svoji vlogi priložiti pisna dokazila,
da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki
so navedene pod točko 2.3.3 ”Practical
Guide to contracts procedures financed
by general budget of the European Communities in the context of external actions”
(dostopno na internetnem naslovu: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm.
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj
ene pravne skupine, ostalimi člani istega
konzorcija in podizvajalci) lahko predložijo
eno ali več ponudb za enega ali več sklopov. Ponudbe za nepopoln sklop ne bodo
upoštevane. Vsak ponudnik lahko v svoji
ponudbi navede, da bo ponudil popust v
primeru, da bo njihova ponudba sprejeta
za več sklopov.
Ponudbe za variantne rešitve kot dodatek k ponudbi za dobavo opreme, zahtevane
v razpisni dokumentaciji, niso dovoljene.
11. Razpisna garancija: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti razpisno
garancijo v višini 1% cene za vse ponujene sklope. Ta garancija bo po končanem
postopku razpisa vrnjena neuspešnim
ponudnikom, uspešnemu ponudniku(-kom)
pa potem, ko bodo pogodbo podpisale vse
stranke. Razpisna garancija bo unovčena,
če ponudnik ne bo izpolnil obveznosti, ki so
navedene v njegovi ponudbi.
12. Izvedbena garancija: izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti
garancijo za izvedbo v višini 10% pogodbene cene izražene v evrih. Rok za predložitev
garancije za izvedbo je največ 30 dni po prejemu pogodbe, podpisane s strani pogodbenika. Če izbrani ponudnik ne predloži te
garancije v zahtevanem roku, bo pogodba
neveljavna. Pripravljena bo nova pogodba
in poslana ponudniku, ki je predložil naslednjo ekonomsko najugodnejšo in tehnično
ustrezno ponudbo.
13. Informativni sestanek/ogled lokacije:
informativni sestanek/obisk lokacije je predviden za Lot 2. Ogled lokacije bo 17. junija
2004 ob 10. uri na policijski postaji Slovenske Konjice (Vešeniška ulica) in ob 13. uri
na policijski postaji Maribor I. (Vošnjakova
ulica). Kontaktni osebi, ki jima potrdite
udeležbo, sta Marin Sever, telefon 00386
1 472 50 70 in Branislav Protega, 00386
41 772 841.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo biti veljavne najmanj 90 dni od dneva,
določenega za oddajo ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme
Oprema mora biti dobavljena v naslednjih rokih:
– sklop 1: v roku 3 mesecev od podpisa
pogodbe;
– sklop 2: v roku 9 mesecev od podpisa
pogodbe;
– sklop 3: v roku 12 mesecev od podpisa
pogodbe;
– sklop 4: v roku 6 mesecev od podpisa
pogodbe.
– sklop 5: v roku 6 mesecev od podpisa
pogodbe.
– sklop 6: v roku 6 mesecev od podpisa
pogodbe.
Kriteriji za izbor in dodelitev
16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudnika za izvedbo podobnih pogodb, kar pomeni, da je ponudnik v preteklih dveh letih
uspešno izvedel vsaj 3 podobne projekte.
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Ponudbe so v skladu z administrativnim
ocenjevalnim listom in tehničnimi zahtevami, kar pomeni, da je ponudba veljavna,
če ustreza vsem pogojem, postopkom,
tehničnim in administrativnim zahtevam
razpisne dokumentacije, ne da bi bistveno
odstopala od njih ali jih omejevala.
17. Kriteriji za dodelitev: cena.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslednjem internetnem naslovu: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_
ën.htm.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi na naslednjem naslovu: 1. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: +386 1 472
57 84, faks +386 1 472 57 91; kontaktna
oseba: Nataša Grgasović.
Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumentacije. Ponudniki morajo dosledno upoštevati
obliko in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije, ki je vključena v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom poslati pisno na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel: +386 1 472 57
84, faks: +386 1 472 57 91; kontaktna oseba: Mrs. Nataša Grgasović, ali na spletno
stran http://www.policija.si/en/ (Subfolder:
Phare) z navedbo številke objave iz točke 1
in naslova projekta, vsaj 21 dni pred rokom
za oddajo ponudb, ki je določen v točki 19.
Podpisnik pogodbe mora odgovoriti na vsa
vprašanja ponudnikov vsaj 11 dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsi odgovori bodo
objavljeni tudi na zgornji spletni strani. Na
vprašanja, ki bodo prispela kasneje, podpisnik pogodbe ne bo dajal pojasnil.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti dostavljene najkasneje do 12. julija 2004
do 10. zjutraj, po lokalnem času, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel: +386 1 472
57 84, faks: +386 1 472 57 91; kontaktna
oseba: Mrs. Nataša Grgasović.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 12. julija 2004 ob 11. uri po
lokalnem času na Ministrstvu za notranje
zadeve, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija. Odpiranja ponudb se lahko udeleži
le en predstavnik ponudnika, ki mora predati
poverilnico zastopnika.
21. Pravna podlaga: dobavo opreme
financira Evropska komisija iz sredstev
Phare v okviru Finančnega memoranduma, ki sta ga za leto 2003 podpisali
Evropska komisija in Republika Slovenija. Pravna podlaga za objavo razpisa je
Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma
med vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju
ukrepov povezanih s finančnim, tehničnim
in drugimi oblikami sodelovanja (Ur. l. RS,
št. 56/93), Finančni pravilnik z dne 21. decembra 1977, ki velja za Splošni proračun
Evropske skupnosti, nazadnje dopolnjen
z uredbo Sveta (EC) št. 2458/98 z dne
23. novembra 1998, še posebej pa poglavje IX, Zunanja pomoč, ter Zakon o javnih
naročilih, odstavek 2a člena 2 (Uradni list
RS, št. 39/00, 102/00, 02/04).
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-10271/04
Supply Procurement Notice
Home Affairs, Supply of Equipment for
the State-Border Control Information,
Telecommunication and Technical
Equipment
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
117482/D/S/SI.
2. Procedure: open.
3. Programme: Phare.
4. Financing: 2003 National Programme
for Slovenia – Justice and Home Affairs.
5. Contracting authority: The Ministry of
Interior.
Contract specification
6. Contract description: in the context
of the Financing Memorandum concluded
between the European Commission and
the Government of the Republic of Slovenia
under the PHARE Programme, offers are
invited for the supply of equipment for the
state-border control in six Lots.
7. Number and titles of Lots
The following supplies must be delivered:
Lot 1: Equipment for remote AFIS,
Lot 2: Equipment for Technical protection,
Lot 3: Equipment for Digital Radio Network,
Lot 4: Technical Equipment for Border
control and border crossings – technical
equipment,
Lot 5: Technical Equipment for Border
control and border crossings – equipment
for better mobility: all terain vehicles,
Lot 6: Technical Equipment for Border
control and border crossings – equipment
for better mobility: motor bicycles.
Terms of Participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all natural
and legal persons [participating either individually or in a grouping (consortium) of
tenderers] of the Member States and the
countries and territories of the regions covered and/or authorised by the Regulation
or other specific instruments applicable to
the programme under which the contract is
financed (see also item 21 below). All goods
provided for this contract must originate in
these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a documentary proof that
they are not in any of the situations listed
in Section 2.3.3 of the Practical Guide to
contracts procedures financed by general
budget of the European Communities in
the context of external actions (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers (including firms within the same legal group,
other members of the same consortium,
and sub-contractors) may submit one or
more tenders for one or more lots. Tenders
for parts of a Lot will not be considered. Any
tenderer may state in their tender that they
would offer a discount in the event that its
tender is accepted for more than one lot.
Tenderers may not submit a tender for a
variant solution in addition to their tender for
the supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee of 1% of the
budget available for the contract when sub-
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mitting their tender. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once the
tender procedure has been completed and
to the successful tenderer(s) upon signature
of the contract by all parties. This guarantee
will be called upon if the tenderer does not
fulfil all obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be asked to provide
a performance guarantee of 10% of the
amount of the contract at the signing of the
contract. This guarantee must be provided no
later than 30 days after tenderer receives the
contract signed by the Contracting Authority.
If the selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract will
be void and a new contract may be drawn up
and sent to the tenderer which has submitted
the next best compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
Information meeting/ site visit is planned for
Lot 2 only. It will be held on 17th June 2004
at 10.00 a.m. at the police station Slovenske
Konjice (policijska postaja Slovenske Konjice, Vešeniška ulica) and at 1.00 p.m. at the
police station Maribor I. (policijska postaja
Maribor I., Vošnjakova ulica). The contact
persons to confirm attendance are Mr. Marin
Sever tel. 00386 1 472 50 70 and Mr. Branislav Protega tel. 00386 41 772 841.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for submission
of tenders.
15. Period of execution
The supplies must be delivered for:
– Lot 1 within 3 months after signature
of the Contract;
– Lot 2 within 9 months after signature
of the Contract;
– Lot 3 within 12 months after signature
of the Contract;
– Lot 4 within 6 months after signature
of the Contract;
– Lot 5 within 6 months after signature
of the Contract;
– Lot 6 within 6 months after signature
of the Contract;
Selection and Award Criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the Tenderer’s capacity to execute similar contracts,
meaning that the Tenderer carried out at
least 3 similar projects over the past 2
years.
Compliance with administrative grid and
technical requirements means that a tender
is deemed to comply if it satisfies all the conditions, procedures and specifications of the
tender dossier without substantially departing from or attaching restrictions to them.
17. Award criteria: Price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from
the following internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/tender/
index_ën.htm.
The tender dossier is also available for
collection from the Contracting Authority at
the following address: Ministrstvo za notranje zadeve / The Ministry of Interior, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel: +386 1
472 57 84 Fax: +386 1 472 57 91, Contact
person: Mrs. Nataša Grgasović.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
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Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to: Ministrstvo za notranje zadeve/The Ministry
of Interior, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Tel: +386 1 472 57 84 Fax: +386
1 472 57 91; Contact person: Mrs. Nataša
Grgasović or to the following Web site: http:
//www.policija.si/en/ (Subfolder: Phare),
mentioning the publication reference shown
in item 1 and the contract title, at least 21
days before the deadline for submission of
tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ questions at least 11 days before the deadline
for submission of tenders. The answers will
also be available at the above Web site.
No further clarifications will be given after
this date.
19. Deadline for submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be
submitted at the latest on 12 th July 2004
at 10.00 a.m. local time, at: Ministrstvo za
notranje zadeve/ The Ministry of Interior,
Vložišče/Mail reception office, Štefanova
2th, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 12th July
2004 at 11.00 a.m. local time at Ministrstvo
za notranje zadeve, Kotnikova 8, 1000
Ljubljana, Slovenija. Only one Tenderer’s
representative, submitting the power of attorney, may attend the opening session.
21. Legal basis: Supply of equipment
is financed by the European Commission
from Phare funds in the framework of the
Financing Memorandum signed by the EC
and the Republic of Slovenia for 2003. Legal
basis for tendering is the Decree on ratification of the Framework Agreement between
the Government of the Republic of Slovenia
and the European Community Commission
on Implementation of Measures related to
Financial, Technical and other Forms of
Cooperation (OG RS 56/93), the Financial Regulations of 21th December 1977
applicable to the General Budget of the
European Communities, at last amended
by Council Regulation (EC) No. 2458/98 of
23rd November 1998 and in particular Title
IX, External Aid, and Public Procurement
Law, section 2a of Article 2 (OG RS 39/00,
102/00, 02/04).
The Ministry of Interior
Ob-8745/04
Obvestilo
Pospeševalnega centra za malo
gospodarstvo
o objavi poziva za predložitev projektnih
predlogov za sofinanciranje
»PRIMe« (Primorsko podjetništvo)
– Krepitev konkurenčnosti malih in
srednjih podjetij na Primorskem
Sklic
na
objavo:
EuropeAid/114342/D/SV/SI
Pospeševalni center za malo gospodarstvo poziva k predložitvi projektnih
predlogov za sofinanciranje aktivnosti povezanih z razvojem lokalnih podjetniških
povezav/grozdov; razvojem skupnih produktov lokalnih podjetniških povezav/grozdov in
izvedbo skupnih marketinških aktivnosti za
potrebe razvoja skupnih produktov. Navodila za prijavitelje so na vpogled na Pospeševalnem centru za malo gospodarstvo in na
spletni strani www.pcmg.si. Rok za oddajo
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projektnih predlogov je 2. julij 2004, ob 16.
uri po srednjeevropskem času.
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo
Ob-8747/04
Notice of call for proposals
issued by the Small Business
Development Centre
»PRIMe« (Primorska Enterprise)
– Strengthening the SME
Competitiveness in the Primorska
Region through Networking and
Co-operation
Publication Reference: EuropeAid/
114342/D/SV/SI
Small Business Development Centre
is seeking proposals for activities related
with the Development of local business
networks/clusters, Development of local
business networks’s/clusters’s common
products and Implementation of common
marketing activities for the developed common products. The full Guidelines for Applicants are available for consultation at the
Small Business Development Centre and on
the following internet site: www.pcmg.si. The
deadline for submission of proposals is July
2nd, 2004 at 16.00 Central European time.
Small Business Development Centre
Ob-10260/04
Javni razpis za gradbena dela
modernizacija SV naprav na progi
Divača–Koper Slovenija
1. Številka
objave:
EuropeAid/119745/D/W/SI.
2. Postopek: mednarodni javni razpis.
3. Program: ISPA.
4. Financiranje: 2001/SI/16/P/PT/002.
5. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor.
Pogodba
6. Opis projekta: železniška proga Divača–Koper predstavlja glavno povezavo med
edino slovensko pomorsko luko in Centralno Evropo. Ta povezava je strateškega
pomena, ker mora zagotavljati zadostne
transportne kapacitete za bodoče potrebe
povpraševanja, ki se nanašajo na pretovor
blaga v Luki Koper, ki predvideva povečanje
za 25% med leti 1998 in 2010 (od 8 na 10
milijonov ton). Sedanje signalno-varnostne
naprave, ki so instalirane na progi Divača-Koper, so tehnološko in tehnično zastarele. Rezultat tega je težko in drago vzdrževanje. Nadalje takšne signalno-varnostne
naprave niso skladne z bodočim sistemom
daljinsko vodenega prometa, ki se uvaja
na omrežju slovenskih železnic in ki bo
omogočal znatno racionalizacijo postopkov
vzdrževanja, zmanjšanje napak in izboljšanje varnosti. Ukrep ima nadalje namen
povečati kapaciteto proge (+17%), saj bo
v skladu s projektiranimi prometnimi tokovi
in trenutno propustnostjo proge zasičenost
proge nastopila med leti 2003 in 2006.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop – modernizacija SV naprav na progi Divača–Koper.
Pogoji za sodelovanje
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (ponudnik lahko sodeluje
samostojno ali v skupnem nastopu (konzorcij)) iz držav članic Evropske Unije ter držav
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in območij ki jih pokriva program ISPA, kakor
tudi Ciper, Malta in Turčija (glej točko 21).
Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti potrdilo, da niso v nobenem od
postopkov navedenih v točki 2.3.3 Practical
guide-a to contract procedures financed by
general budget of the European Communities in the context of external actions.
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij
in podizvajalci) lahko predložijo le eno ponudbo. Ponudbe ponudnikov, ki bodo zajemale le del razpisanih del se ne bodo
upoštevale.
Ponudniki ne smejo predložiti ponudbe
za variantne rešitve, za dela zahtevana z
razpisno dokumentacijo.
11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
višini 2% ponudbene cene brez davka na
dodano vrednost (DDV-ja) v EURO.
Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa in uspešnemu
(im) ponudniku(om) po podpisu pogodbe s
strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti. Garancija mora biti predložena v 28 dneh od
dneva, ko ponudnik prejeme od naročnika
podpisano pogodbo v podpis. 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.
13. Informativni sestanek in/ali ogled kraja gradbišča: informativni sestanek in ogled
gradbišča bo izveden dne 11. 6. 2004 s pričetkom ob 11. uri, na postaji Koper potniška,
Sermin 8, 6000 Koper.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Rok za dokončanje del: dela morajo
biti končana v roku 36 mesecev po izdaji
pisma o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
z lastnimi sredstvi najmanj 70% razpisanih
del, če nastopa samostojno ali 50% del, če
je vodilni partner v konzorciju;
– povprečni promet v gradbenih delih v
letih 2001, 2002 in 2003 mora znašati najmanj 60,000.000 EURO;
– reference o izkušnjah pri izvedbi del
podobne narave, vključujoč naravo in vrednost podobnih pogodb, kakor tudi navedba
že pridobljenih del oziroma pogodbeno dogovorjenih. Za samostojnega ponudnika ali
vodilnega partnerja v skupnem nastopu je
potrebno predložiti reference kot vodilnega
izvajalca pri izvedbi najmanj 5 projektov podobne narave in zahtevnosti primerljive z
razpisanimi deli v zadnjih 5 letih. V kolikor
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nastopa ponudnik kot drugi partner v skupnem nastopu ali podizvajalec, ki nudi več kot
10% del je potrebno predložiti reference kot
vodilnega izvajalca pri izvedbi vsaj 2 projektov podobne narave in zahtevnosti primerljive z razpisanimi deli v zadnjih 5 letih;
– projektantove reference o projektiranju
5 projektov podobne narave in obsega v zadnjih 5 letih;
– ponudnikovo (kot samostojni ponudniki kot tudi ponudniki v skupnem nastopu)
ključno osebje mora bit vsaj: vodja projekta
z minimalno 15 leti delovnih izkušenj na
primerljivem delovnem mestu in področju,
vodja gradbišča z minimalno 10 leti delovnih
izkušenj na primerljivem delovnem mestu in
področju, glavni delovodja za SV naprave z
minimalno 5 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu in področju, glavni
delovodja za zgornji ustroj z minimalno 5 leti
delovnih izkušenj na primerljivem delovnem
mestu in področju, 2 glavna delovodja z minimalno 5 leti delovnih izkušenj na primerljivem
delovnem mestu in področju in odgovorni
projektant z minimalno 15 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu in področju. Vodilni projektant mora izkazati vsaj 3
projekte na tem področju projektiranja;
– dostop do posojila v minimalni vrednosti 15,000.000 EURO.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazila
o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 600 EUR na transakcijski račun
št. 04515-0000334091 (za tolarska vplačila)
ali na devizni račun pri Novi Kreditni banki
Maribor d.d., št. 27620-633-11371, SWIFT
KBMASI2X (za devizna vplačila) s pripisom
“Za razpisno dokumentacijo“ Modernizacija SV naprav na progi Divača–Koper”. 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 na
naslov: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000
Maribor, tel +386 (0)2 250 41 10, faks +386
(0)2 250 41 35, e-mail: proplus@proplus.si
(z navedbo številke objave iz 1. točke),
najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe
morajo biti oddane najkasneje do 4. 10.
2004 do 9. ure po lokalnem času, na naslednji naslov: Javna agencija za železniški
promet v Republiki Sloveniji – v tajništvo,
2000 Maribor.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 4. 10. 2004 ob 10. uri po lokalnem času, na naslednjem naslovu: Javna agencija za železniški promet v Republiki
Sloveniji, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.

21. Pravna osnova: Council Regulation
(EC) No. 1267/1999 of 21st June 1999 establishing an Instrument for Structural Policies
for Pre-accession.
22. Dodatne informacije: pred-objava
za projekt je bila objavljena kot pred-objava za opremo v Uradnem listu EU S 148
dne 5. avgusta 2003 pod številko objave
EUROPEAID/116909/D/S/SL.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-10261/04
Works Procurement Notice
Modernisation of Signalling and safety
Devices on the Railway line Divača–
Koper, Location – Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
119745/D/W/SI.
2. Procedure: International Open Tender.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: 2001/SI/16/P/PT/002.
5. Contracting authority: Public Agency
for Rail transport in Republic of Slovenia,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
Contract specification
6. Description of the contract: The railway line Divača – Koper represents the
main link between the only Slovenian maritime outlet and Central Europe. The role of
this link is strategic, since it must provide
adequate transport capacity to future demand needs connected to the goods turnover of the port of Koper, which is foreseen
to increase by 25% between 1998 to 2010
(from 8 to 10 million tons). Present signalling and safety devices (SSD) installed on
the Divača – Koper line are technologically
and technically obsolete. As a result, their
maintenance is difficult and expensive.
Furthermore, such SSD are not compliant with the future system of remote traffic control that is being implemented in the
Slovenian rail network and that will allow for
a substantial rationalisation of maintenance
procedures, reduction of failures and safety
improvements. The measure is also aimed
at increasing the line capacity (+17%), since
according to projected traffic flows and current line throughput, saturation will be likely
to occur between 2003 and 2006.
7. Number and titles of Lots: Single Lot
– Modernisation of Signalling and safety Devices on the Railway line Divača–Koper.
Terms of participation
8. Eligibility and rules of origin: Participation is open on equal terms to all natural
and legal persons (participating either individually or in a grouping (consortium) of tenders) of the Member States of the European
Union and the beneficiary countries of the
ISPA Programme, as well as Cyprus, Malta
and Turkey (see also heading 21 below).
All goods supplied under this contract must
originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
furnish proof that they are not in any of the
situations listed in point 2.3.3 of the Practical guide to contract procedures financed by
general budget of the European Communities in the context of external actions.
10. Number of tenders: Tenderers (including firms within the same legal group,
other members of the same consortium,
and sub-contractors) may submit only one
tender. Tenders for part of the Works will not
be considered.
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Tenderers may not submit a tender for a
variant solution in addition to their tender for
the works required in the tender dossier.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in the amount
of 2% of the Tender Price excluding Value
Added Tax (VAT) in EURO when submitting
their tender. This guarantee will be released
to unsuccessful tenderers once the tender
procedure has been completed and to the
successful tenderer(s) upon signature of the
contract by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be asked to provide
a performance guarantee of 10% of the
amount of the contract at the signing of the
contract. This guarantee must be provided
within 28 days after the tenderer receives
the contract signed by the Contracting
Authority. If the selected tenderer fails to
provide such a guarantee within this period,
the contract will be void and a new contract
may be drawn up and sent to the tenderer
which has submitted the second best admissible tender.
13. Information meeting and/or site visit:
An information meeting and site visit will be
held on June 11th 2004 at 11:00 hrs local
time on Station Koper passenger, Sermin
8, 6000 Koper.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of execution: The Works must
be completed within 36 months after the issue of the Letter of Commencement.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
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 Works
by his own means; in case of a Join
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the Works by his own means;
– average turnover in construction works
for the years 2001, 2002 and 2003 should
exceed 60.000.000,00 EURO;
– Evidence of relevant experience in
execution of works of a similar nature,
including the nature and value of the relevant contracts, as well as works in hand
and contractually committed. For a sole
Tenderer or the Leading Partner in a Joint
Venture/Consortium the evidence shall include successful experience as the prime
contractor in construction of at least 5
projects of the similar nature and complexity comparable to the works concerned by
the tender during the last 5 years. If he is another partner in a Joint Venture/Consortium
or a Subcontractor providing more than 10%
of the works the evidence shall include successful experience as the prime contractor
in construction of at least 2 projects of the
similar nature and complexity comparable to
the works concerned by the tender during
the last 5 years;
– Evidence of relevant Designer’s experience in designing of 5 projects of similar
nature and size over the last 5 years;
– Tenderer’s (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) Key
Personnel shall be at least: Project Manager with at least 15 years of working experience on relevant position and in relevant
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fields, Site Manager with at least 10 years
of working experience on relevant position
and in relevant fields, Main Foreman for SS
Devices with at least 5 years of working experience on relevant position and in relevant
fields, Main Foreman – Permanent way with
at least 5 years of working experience on
relevant position and in relevant fields, 2
Main Foremen with at least 5 years of working experience on relevant position and in
relevant fields and Main Designer with at
least 15 years of working experience on
relevant position and in relevant fields. He
should have designed at least 3 projects in
system engineering;
– access to credit line which should exceed 15.000.000 EURO.
17. Award criteria: A Tenderer, whose
Tender has been determined to meet the
administrative and technical criteria, and
has offered the lowest price will be awarded
the contract.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from
the following address: Proplus d.o.o.,
Strma ulica 8, 2000 Maribor upon payment of EUR 600 (which excludes courier
delivery) in SIT or any other equivalent
foreign convertible currency to the account No. 04515-0000334091 (for payments in SIT) or to the bank account No.
27620-633-11371/9, SWIFT KBMASI2X at
Nova Kreditna banka Maribor d.d. (for payments in foreign currency), with the notice
“For tender dossier Modernisation of signalling and safety devices on the Railway
line Divača–Koper. For the payments the
selling exchange rate issued by the Bank of
Slovenia on the day of the announcement
in the OG RS 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
following address: Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, phone: +386 (0)2
250 41 10, fax: +386 (0)2 250 41 35, e-mail:
proplus@proplus.si (mentioning the Publication reference shown in item 1), at least
21 days before the deadline for submission
of tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers` questions at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
Complete tenders in the English language must be delivered at the latest on
October 4th 2004 by 9:00 hrs local time to
the address: Public Agency for Rail transport in Republic of Slovenia, Kopitarjeva
5- in secretary`s office, 2000 Maribor,
Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The opening of Tenders will be public on the October
4th 2004 at 10:00 hrs local time at the address: Public Agency for Rail transport in
Republic of Slovenia, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, Slovenia.
21. Legal basis: Council Regulation (EC)
No. 1267/1999 of 21st June 1999 establishing an Instrument for Structural Policies for
Pre-accession.
22. Additional information: The forecast
for this project was published as a supply
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forecast in the Official Journal S 148 on 5
August 2003 with the publication reference
EUROPEAID/116909/D/S/SL.
Public Agency for Rail Transport
in Republic of Slovenia
Ob-10289/04
Javni razpis za gradbena dela
krepitev Slovenije na lokalnem nivoju
– Občina Dobrovnik čistilna naprava
Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: lokalni javni razpis brez
omejitev.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SI0106.01.01.0003.
5. Naročnik: Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik.
Pogodba
6. Opis projekta
Glavni cilj projekta je izgradnja čistilne naprave v Občini Dobrovnik, ki leži v
SV delu Slovenije. Čistilna naprava se bo
gradila v eni fazi na parceli, ki je v lasti naročnika. Celotna čistilna naprava mora biti
dimenzionirana na 2000 populacijskih enot
obremenitve v končni fazi izvedbe kanalizacijskega omrežja in predvidene priključitve
vseh gospodinjstev in drugih poslovnih objektov na področju naselij Strehovci, Dobrovnik in Žitkovci.
Čistilno napravo bodo sestavljali sledeči
objekti: Primarni Emšerjev usedalnik, klorna
postaja, biološki del-RBC in končni usedalnik ter prečrpališče in upravni objekt.
“Pomembno sporočilo: podpis pogodbe
s strani naročnika je odvisen od pridobitve
odobritve podane s strani Delegacije Evropske komisije za podaljšanje plačilnega
obdobja, kar bo omogočilo trajanje izvedbe
del do 30. aprila 2005.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop – Krepitev Slovenije na lokalnem
nivoju – Občina Dobrovnik čistilna naprava.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav članic Evropske Unije ter držav in
območij ki jih pokriva program PHARE, kakor tudi Ciper, Malta in Turčija. Vse blago,
ki bo dobavljeno v okviru pogodbe mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj navedenem v Priročniku za
pogodbe z zunanjimi partnerji, odstavek 2.3
(na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij
in podizvajalci) lahko predložijo le eno
ponudbo. Predložitev oziroma sodelovanje ponudnika pri več kot eni ponudbi bo
povzročilo diskvalifikacijo vseh ponudb v
katere je ponudnik vključen. Sodelovanje
podizvajalcev v več kot eni ponudbi, vključenih z deležem udeležbe manjšim od 10
procentov ni omejeno.
K osnovni ponudbi za dela, ki so določena v razpisni dokumentaciji, lahko ponudniki
predložijo variantno rešitev.
11. Garancija za resnost ponudbe
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Ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku najmanj 2% ponudbene cene brez
DDV, v EURO. Garancija mora biti veljavna
120 dni od roka za oddajo ponudb.
Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa in uspešnemu
(im) ponudniku(om) po podpisu pogodbe s
strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti v
EURO. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva, ko ponudnik prejme od naročnika podpisano pogodbo v podpis. 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.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča
Informativni sestanek in ogled gradbišča
bo izveden dne 4. 6. 2004 ob 11. uri po lokalnem času na sedežu Občine Dobrovnik.
Sodelovanje na informativnem sestanku
in ogledu kraja gradbišča je priporočeno,
čeprav ni obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana najkasneje do 30. aprila
2005 po izdaji pisma o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
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 konzorciju;
– povprečni promet v gradbenih delih v
letih 2001, 2002 in 2003 mora znašati najmanj 1,500.000 EURO;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 5 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi
in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– ključno osebje mora imeti vsaj 3 leta
delovnih izkušenj in kvalifikacije za dela, ki
so po naravi primerljiva razpisanim delom;
– dostop do posojila v vrednosti 200.000
EURO.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem in
bo imela najnižjo ceno.
Variantne ponudbe niso sprejemljive.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazila
o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR na transakcijski račun
št. 04515-0000334091 (za tolarska vplačila)
ali na devizni račun pri Novi Kreditni banki
Maribor d.d., št. 27620-633-11371, SWIFT
KBMASI2X (za devizna vplačila) s pripisom
“Za razpisno dokumentacijo “Krepitev Slove-
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nije na lokalnem nivoju – Občina Dobrovnik
čistilna naprava”. 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 na
naslov: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000
Maribor, tel: +386 (0)2 250 41 10, faks: +386
(0)2 250 41 35, e-mail: proplus@proplus.si
najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe
morajo biti oddane najkasneje do 6. 7. 2004
do 10. ure po lokalnem času, na naslednji
naslov: Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297
– v tajništvo, 9223 Dobrovnik. Katerakoli
ponudba, prejeta po tem roku, se ne bo
obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 6. 7. 2004 ob 11. uri
po lokalnem času, na naslednjem naslovu:
Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223
Dobrovnik.
21. Pravna osnova: Council Regulation
(EEC) No 3906/89 of 18th December 1989
on Economic Aid to certain Countries of
Central and Eastern Europe, z dopolnili.
Občina Dobrovnik
Ob-10290/04
Works Procurement Notice
Strengthening Slovenia at Local Level
– Dobrovnik Wastewater Treatment
Plant Location – Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Local Open Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SI0106.01.01.0003.
5. Contracting authority: Municipality Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik.
Contract specification
6. Contract description
The aim of project is to provide wastewater treatment facilities in Municipality of
Dobrovnik, which is located on the northeast
edge of Slovenia.
The wastewater treatment plant is to be
built in a single phase and situated on land
owned by Contracting Authority. It must be
dimensioned to a 2000 resident workload
in the final phase of the construction of the
sewer system, to which all households and
businesses in the Strehovci, Dobrovnik and
Žitkovci area will be connected.
The wastewater treatment shall consist
of: Primary Emscher sink, Chlorine station,
a biological section – RBC and final sink and
pumping station and office building.
“Important note: The eventual signature
of the Contracting Agreement by the Contracting Authority is dependent upon the
approval by the European Commission of
a request for extension of the disbursement
period which will permit the duration of the
works until 30th April 2005”.
7. Number and titles of Lots: single Lot
– Strengthening Slovenia at Local Level
– Dobrovnik Wastewater Treatment Plant.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Tender
participation is open on equal terms to all

natural and legal persons of the Member
States of the European Union and the beneficiary countries of the PHARE Programme,
as well as Cyprus, Malta and Turkey (see
also item 21 below). All works, supplies and
services must originate in one or more of
these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
provide a declaration that they are not in any
of the situations listed in Section 2.3 of the
Manual of Instructions for External Relations
contracts (available from the following Internet
address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index_en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers (including firms within the same legal group,
other members of the same consortium, and
sub-contractors) may submit only one tender.
Submission or participation by a Tenderer in
more than one Tender for a Contract will result in the disqualification of all Tenders for
that Contract in which the party is involved.
However, this does not limit the inclusion of
the same subcontractor below ten per cent of
works in more than one Tender.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in the amount
of 2% of the Tender Price excluding VAT in
EURO. The Tender Guarantee shall have a
validity of 120 days from the deadline for
submission of Tenders.
This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of
the contract value in EURO when countersigning the contract. This must be delivered
within 28 days after receipt by the tenderer
of the contract signed by the Contracting
Authority. If the selected tenderer fails to
provide such a guarantee within this period,
the contract will be void and a new contract
may be drawn up and sent to the tenderer
which has submitted the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
An information meeting and site visit will
be held on June 04th 2004 at 11:00 hrs local
time at the premises of the Municipality of
Dobrovnik.
Participation to the information meeting and site visit is recommended, but not
compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: The Works
must be completed till April 30th 2005 at latest after the issue of the Letter of Commencement.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
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 Works
by his own means; in case of a Join
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the Works;
– Average turnover in construction works
for the years 2001, 2002 and 2003 should
exceed 1.500.000,00 EURO;
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– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 3
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 5 years;
– all key personnel must have at least
3 year’s appropriate experience and proven
qualifications relevant to works of a similar
nature to this project;
– access to credit line which should exceed 200.000 EURO.
17. Award criteria
A Tenderer, whose Tender has been
determined to meet the administrative and
technical criteria, and has offered the lowest
price will be awarded the contract.
No variant solutions will be considered.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Proplus d.o.o., Strma ulica
8, 2000 Maribor upon payment of EUR 300
(which excludes courier delivery) in SIT or
any other equivalent foreign convertible currency to the account No. 04515-0000334091
(for payments in SIT) or to the bank account
No. 27620-633-11371/9, SWIFT KBMASI2X
at Nova Kreditna banka Maribor d.d. (for payments in foreign currency), with the notice
“For tender dossier “Strengthening Slovenia
AT local level – Dobrovnik Wastewater treatment plant”. For the payments the selling exchange rate issued by the Bank of Slovenia
on the day of the announcement in the OG
RS 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
following address: Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, phone: +386 (0)2
250 41 10, fax: +386 (0)2 250 41 35, e-mail:
proplus@proplus.si, at least 21 days before
the deadline for submission of tenders given in
item 19. The Contracting Authority must reply
to all tenderers` questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
Complete tenders in the English language must be delivered at the latest on
July 06th 2004 by 10:00 hrs local time to the
address: Municipality Dobrovnik, Dobrovnik
297 – in secretary’s office, 9223 Dobrovnik.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The opening of Tenders will be public on the July 06th
2004 at 11:00 hrs local time at the address:
Municipality Dobrovnik, Dobrovnik 297,
9223 Dobrovnik.
21. Legal basis: Council Regulation (EC)
No.3906/89 of 18th December 1989 on economic aid to certain countries of Central and
Eastern Europe, with amendments.
Municipality of Dobrovnik
Št. 18/04

Ob-10308/04

Javni razpis za gradbena dela
Čiščenje odpadnih voda povodja
Spodnje Save – čistilna naprava in
kanalizacijski sistem Sevnica
Slovenija
1. Številka objave: EuropeAid/119543/
D/W/SI.
2. Postopek: Mednarodni razpis brez
omejitev.

Št.

3. Program: ISPA.
4. Financiranje: 2002/SI/16/P/PE/008/2.
5. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, SI – 8290 Sevnica.
Pogodba
6. Opis projekta
Projekt Čistilna naprava in kanalizacijski
sistem Sevnica obsega izgradnjo čistilne
naprave, s kapaciteto 9.900 PE ter kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti v
dolžini 10.200 m.
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
priprava Projekta pridobitve gradbenega
dovoljenja, Projekt za izvedbo, Projekt izvedbenih del pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnja in priprava objektov.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: čistilna naprava in kanalizacijski
sistem Sevnica.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav članic Evropske Unije in držav in
območij ki jih pokriva ISPA program, iz katerega je pogodba financirana ter Cipra, Malte
in Turčije. Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti dokaze, da niso v nobenem od
stanj, navedenih v točki 2.3.3 Priročnika za
pogodbe z zunanjimi partnerji, financirane iz
proračuna Evropskih skupnosti.
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe za razpisana dela ali
variantne rešitve se ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini najmanj
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 (im)
ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani
vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti,
v EUR. Garancija mora biti predložena v
28 dneh, ko prejme ponudnik podpisano
pogodbo s strani naročnika. 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.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike,
ki so dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča, dne 8. 6. 2004, ob 10.
uri po lokalnem času, na naslovu: Občina
Sevnica, Glavni trg 19a, SI – 8290 Sevnica.
Sodelovanje na informativnem sestanku in
ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 1.080 dni od datuma začetka.
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Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora izvesti najmanj 70%
razpisanih del, če nastopa samostojno ali
50% del, če je vodilni partner v ponudbenem konzorciju,
– povprečje ponudnikovih (samostojnega ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v letih
2001, 2002 in 2003 mora biti enako ali presegati 11,000.000 EUR,
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
1,800.000 EUR,
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) je v zadnjih 5 letih uspešno izvedel vsaj: 2 čistilni
napravi (10.000 PE ali več) in 2 kanalizacijska sistema (v dolžini 500 m ali več),
– ponudnikovi (samostojni ponudnik
ali vsi partnerji ponudbenega konzorcija)
projektanti morajo imeti v zadnjih 5 letih izkušnje s projektiranjem vsaj: 2 čistilnih naprav (10.000 PE ali več) in 2 kanalizacijskih
sistemov (v dolžini 500 m ali več),
– ponudnikovo (samostojni ponudnik ali
vsi partnerji ponudbenega konzorcija) ključno osebje (vodja projekta, vodja gradbišča,
delovodja in odgovorni projektant) mora
imeti vsaj 8 letne izkušnje na relevantnem
položaju ter področju.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, ki je predložil najnižjo
ponudbo, ki ustreza administrativnim in tehničnim kriterijem.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška c. 118, SI – 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo v višini 600,00 EUR ali enake vsote v SIT, na račun: SL Consult d.o.o.,
Ljubljana, št. računa 33000– 6617471620
pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Ljubljana, Swift Code: KLHBSI22, s pripisom “ČN
in kanalizacijski sistem Sevnica”. 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 c. 118, SI
– 1000 Ljubljana, faks št. +386 1 241 90
92 (z navedbo številke objave iz točke 1) v
roku najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 27. 9. 2004, do 11. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Občina Sevnica, Glavni
trg 19a, SI – 8290 Sevnica.
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Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 27. 9. 2004, ob 12. uri
po lokalnem času, na naslednjem naslovu:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, SI – 8290
Sevnica.
21. Pravna osnova: ISPA: Council Regulation (EC) št. 1267/1999 z dne 21. 6. 1999
za vzpostavitev instrumentov strukturne politike v predpristopnem obdobju.
Občina Sevnica
Št. 18/04

Ob-10309/04

Works Procurement Notice
Wastewater Treatment of Down Stream
Sava River Basin – WWTP and Sewage
System Sevnica
1. Publication reference: EuropeAid/
119543/D/W/SI.
2. Procedure: Open International Tender.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: 2002/SI/16/P/PE/008/2.
5. Contracting authority: Municipality of Sevnica, Glavni trg 19a, SI – 8290
Sevnica.
Contract specification
6. Description of the Contract
The project Wastewater Treatment Plant
and Sewage System Sevnica consists of
construction of wastewater treatment plant
in the capacity of 9.900 PE and sewerage
with appurtenant objects in the length of
10.200 m.
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.
7. Number and titles of lots: Single lot:
Wastewater Treatment Plant and Sewage
System Sevnica.
Conditions of participation
8. Eligibility and rules of origin: 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 the countries and
territories of the regions covered by ISPA
Programme under which the contract is
financed, as well as Cyprus, Malta and Turkey. All goods supplied under this contract
must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
furnish proof that they are not in any of the
situations listed in point 2.3.3 of the Practical guide to contract procedures financed by
the general budget of the European Communities in the context of external actions.
10. Number of tenders: Tenderers
(including firms within the same legal
group, other members of the same Joint
Venture/Consortium and Subcontractors)
may submit only one tender for the whole of
the Works. Partial Tenders for the Works or
variant solutions will not be considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee 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
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to the successful tenderer(s) upon signature
of the contract by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be asked to provide
a performance guarantee of not less than
10% of the amount of the contract in EUR
when signing the contract. This guarantee
must be provided no later than 28 days
after Tenderer receives the contract signed
by the Contracting Authority. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted the
second best admissible tender.
13. Information meeting and/or site visit:
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 8. 6. 2004, at 10:00 hrs local time, at the
premises of Municipality of Sevnica, Glavni
trg 19a, SI – 8290 Sevnica. Participation to
the information meeting and site visit is recommended, but not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of execution: The Works must
be completed within 1.080 days after the
Commencement Date.
Selection and award Criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– A sole Tenderer must carry out at least
70% of the contract works by his own means;
in case of a Joint Venture/Consortium the
Lead Partner must carry out at least 50% of
the contract works,
– The average of Tenderer’s (either a single company or Joint Venture/Consortium)
annual turnovers in the years 2001,
2002 and 2003 must be of at least EUR
11,000,000,
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) must
have access to sufficient credit and other financial facilities to cover the required cash
flow for the duration of the Contract. In any
case, the amount of credit available must be
of at least EUR 1,800,000,
– Tenderer (either a single company
or Joint Venture/Consortium as a whole)
must have completed over the last 5 years
at least: 2 wastewater treatment plants
(10.000 PE or bigger) and 2 sewerages (in
the length of 500 m or more),
– Tenderer’s (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) Designers must have experience in designing
over the last 5 years at least: 2 wastewater treatment plants (10.000 PE or bigger)
and 2 sewerages (in the length of 500 m
or more),
– Tenderer’s (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) Key
Personnel (Project Manager, Site Manager,
Foreman and Head Designer) must have at
least 8 years’ experience on relevant position and in relevant works.
17. Award criteria: The Evaluation Committee will select the Tenderer who has submitted the lowest bid satisfying the administrative and technical criteria.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier

The tender dossier is available from
the following address: SL Consult d.o.o.,
Tržaška c. 118, SI – 1000 Ljubljana, against
the proof that a non-refundable tender fee
of EUR 600.00 or equivalent in SIT, which
excludes courier delivery, has been credited to the SL Consult d.o.o., Ljubljana,
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Ljubljana,
account No 33000–6617471620, SWIFT
CODE: KLHBSI22, with the notice “WWTP
and Sewage System Sevnica”. For the payments in SIT, the selling exchange rate issued by the Bank of Slovenia on the day of
the announcement in the Official Journal 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 SL Consult d.o.o.,
Tržaška c. 118, SI – 1000 Ljubljana, fax No
+386 1 241 90 92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least 21
days before the deadline for submission of
tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ question at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the latest on 27. 9. 2004 at 11:00 hrs local time to
the following address: Municipality of Sevnica, Glavni trg 19a, SI – 8290 Sevnica.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 27. 9.
2004 at 12:00 hrs local time on the following
address: Municipality of Sevnica, Glavni trg
19a, SI – 8290 Sevnica.
21. Legal basis: ISPA: Council Regulation (EC) No 1267/1999 of 21st June 1999
establishing an Instrument for Structural
Policies for Pre-Accession.
Municipality of Sevnica
Št. 17/04

Ob-10310/04

Javni razpis za gradbena dela
Čiščenje odpadnih voda povodja
Spodnje Save – kanalizacijski sistem
Krško
Slovenija
1. Številka objave: EuropeAid/119542/
D/W/SI.
2. Postopek: mednarodni razpis brez
omejitev.
3. Program: ISPA.
4. Financiranje: 2002/SI/16/P/PE/008/1.
5. Naročnik: Občina Krško, Cesta Krških
žrtev 14, SI – 8270 Krško.
Pogodba
6. Opis projekta
Projekt Kanalizacijski sistem Krško obsega izgradnjo kanalizacijskih kanalov v
dolžini 16,65 km, 6 zadrževalnih bazenov
ter 4 črpališčnih mest.
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
priprava Projekta pridobitve gradbenega
dovoljenja, Projekt za izvedbo, Projekt izvedbenih del pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnja in priprava objektov.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: kanalizacijski sistem Krško.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
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in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – Joint venture/konzorcij)
iz držav članic Evropske Unije in držav in
območij, ki jih pokriva ISPA program, iz katerega je pogodba financirana ter Cipra, Malte
in Turčije. Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti dokaze, da niso v nobenem od
stanj, navedenih v točki 2.3.3 Priročnika za
pogodbe z zunanjimi partnerji, financirane iz
proračuna Evropskih skupnosti.
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe za razpisana dela ali
variantne rešitve se ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini najmanj
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(im)
ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani
vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti,
v EUR. Garancija mora biti predložena v
28 dneh, ko prejme ponudnik podpisano
pogodbo s strani naročnika. 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.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike,
ki so dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča, dne 1. 6. 2004, ob 10. uri
po lokalnem času, na naslovu: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14, SI – 8270 Krško.
Sodelovanje na informativnem sestanku in
ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 1200 dni od datuma začetka.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora izvesti najmanj 70%
razpisanih del, če nastopa samostojno ali
50% del, če je vodilni partner v ponudbenem konzorciju,
– povprečje ponudnikovih (samostojnega ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v letih
2001, 2002 in 2003 mora biti enako ali presegati 8,000.000 EUR,
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
2,000.000 EUR,

Št.

– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) je v zadnjih 5 letih uspešno izvedel vsaj 2 projekta,
ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z
razpisanimi deli; gradbena dela, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi
deli, so izgradnja kanalizacijskega sistema,
vključno s pripadajočimi strukturami z opremo (kanali, armirano betonski in vodoodporni bazeni ali rezervoarji in črpališča),
– ponudnikovi (samostojni ponudnik
ali vsi partnerji ponudbenega konzorcija)
projektanti morajo imeti v zadnjih 5 letih
izkušnje s projektiranjem vsaj 3 projektov,
ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z
razpisanimi deli; projekti, ki so po naravi in
zapletenosti primerljivi z razpisanimi deli,
so projektiranje kanalizacijskega sistema,
vključno s pripadajočimi strukturami z opremo (kanali, armirano betonski in vodoodporni bazeni ali rezervoarji in črpališča),
– ponudnikovo (samostojni ponudnik ali
vsi partnerji ponudbenega konzorcija) ključno osebje (vodja projekta, vodja gradbišča,
delovodja in odgovorni projektant) mora
imeti vsaj 8 letne izkušnje na relevantnem
položaju ter področju.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, ki je predložil najnižjo
ponudbo, ki ustreza administrativnim in tehničnim kriterijem.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o.,
Tržaška c. 118, SI – 1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 600 EUR
ali enake vsote v SIT, na račun: SL Consult d.o.o., Ljubljana, št. računa 33000–
6617471620 pri Hypo Alpe – Adria – Bank
d.d., Ljubljana SWIFT CODE: KLHBSI22, s
pripisom “Kanalizacijski sistem Krško”. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave 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 c. 118, SI – 1000
Ljubljana, faks +386 1 241 90 92 (z navedbo
številke objave iz 1. točke) v roku najkasneje
21 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je
določen v točki 19. Naročnik mora odgovoriti
na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 13. 9. 2004, do 11. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Občina Krško, Cesta
Krških žrtev 14, SI – 8270 Krško.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 13. 9. 2004, ob 12. uri
po lokalnem času, na naslednjem naslovu:
Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14, SI
– 8270 Krško.
21. Pravna osnova: ISPA: Council Regulation (EC) št. 1267/1999 z dne 21. 6. 1999
za vzpostavitev instrumentov strukturne politike v predpristopnem obdobju.
Občina Krško
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Works Procurement Notice
Wastewater Treatment of Down Stream
Sava River Basin – Sewage system
Krško
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
119542/D/W/SI.
2. Procedure: Open International Tender.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: 2002/SI/16/P/PE/008/1.
5. Contracting authority: Municipality of
Krško, Cesta Krških žrtev 14, SI – 8270
Krško.
Contract Specification
6. Description of the Contract
The project Sewage System Krško consists of construction of sewerage collectors /
canals in the length of 16,65 km, 6 retention
basins and 4 pumping sites.
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.
7. Number and titles of lots: Single lot:
Sewage system Krško.
Conditions of Participation
8. Eligibility and rules of origin: 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 the countries and
territories of the regions covered by ISPA
Programme under which the contract is
financed, as well as Cyprus, Malta and Turkey. All goods supplied under this contract
must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
furnish proof that they are not in any of the
situations listed in point 2.3.3 of the Practical guide to contract procedures financed by
the general budget of the European Communities in the context of external actions.
10. Number of tenders: Tenderers
(including firms within the same legal
group, other members of the same Joint
Venture/Consortium and Subcontractors)
may submit only one tender for the whole of
the Works. Partial Tenders for the Works or
variant solutions will not be considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee 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.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be asked to provide
a performance guarantee of not less than
10% of the amount of the contract in EUR
when signing the contract. This guarantee
must be provided no later than 28 days
after Tenderer receives the contract signed
by the Contracting Authority. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted the
second best admissible tender.
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13. Information meeting and/or site visit:
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 1. 6. 2004, at 10:00 hrs local time, at the
premises of Municipality of Krško, Cesta
Krških žrtev 14, SI – 8270 Krško. Participation to the information meeting and site visit
is recommended, but not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of execution: The Works
must be completed within 1200 days after
the Commencement Date.
Selection and Award Criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– A sole Tenderer must carry out at least
70% of the contract works by his own means;
in case of a Joint Venture/Consortium the
Lead Partner must carry out at least 50% of
the contract works,
– The average of Tenderer’s (either a single company or Joint Venture/Consortium)
annual turnovers in the years 2001,
2002 and 2003 must be of at least EUR
8,000.000,
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) must
have access to sufficient credit and other financial facilities to cover the required cash
flow for the duration of the Contract. In any
case, the amount of credit available must be
of at least EUR 2,000,000,
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) must
have completed at least 2 construction
projects similar (in nature and complexity)
to tendered works over the last 5 years.
Construction project of similar nature and
complexity means construction of sewage
system including corresponding structures
with equipment (sewerages, reinforced concrete and water proofed basins or tanks or
reservoirs and pumping stations),
– Tenderer’s (either a single company
or Joint Venture/Consortium as a whole)
Designers must have experience in designing at least 3 projects similar (in nature and
complexity) to tendered works over the last
5 years. Project of similar nature and complexity means designing of sewage system
including corresponding structures with
equipment (sewerages, reinforced concrete
and water proofed basins or tanks or reservoirs and pumping stations),
– Tenderer’s (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) Key
Personnel (Project Manager, Site Manager,
Foreman and Head Designer) must have at
least 8 years’ experience on relevant position and in relevant works.
17. Award criteria: The Evaluation Committee will select the Tenderer who has submitted the lowest bid satisfying the administrative and technical criteria.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: SL Consult d.o.o., Tržaška
c. 118, SI – 1000 Ljubljana, against the proof
that a non-refundable tender fee of EUR
600 or equivalent in SIT, which excludes
courier delivery, has been credited to the SL
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Consult d.o.o., Ljubljana, Hypo Alpe – Adria
– Bank d.d., Ljubljana, account No 33000–
6617471620, SWIFT CODE: KLHBSI22, with
the notice “Sewage System Krško”. For the
payments in SIT, the selling exchange rate
issued by the Bank of Slovenia on the day of
the announcement in the Official Journal 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 SL Consult d.o.o.,
Tržaška c. 118, SI – 1000 Ljubljana, fax No
+386 1 241 90 92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least 21
days before the deadline for submission of
tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ question at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the latest on 13. 9. 2004 at 11:00 hrs local time to
the following address: Municipality of Krško,
Cesta Krških žrtev 14, SI – 8270 Krško.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 13. 9.
2004 at 12:00 hrs local time on the following
address: Municipality of Krško, Cesta Krških
žrtev 14, SI – 8270 Krško.
21. Legal basis: ISPA: Council Regulation (EC) No 1267/1999 of 21st June 1999
establishing an Instrument for Structural
Policies for Pre-Accession.
Municipality of Krško
Ob-10312/04
Javni razpis za gradbena dela
Naslov: Napajalni vodovod na
Trnovsko-Banjški planoti: odvajanje in
čiščenje odpadnih voda
Lokacija: Trnovsko-Banjška planota,
Primorska regija, Slovenija
1. Številka objave: EuropeAid/114667/
D/W/SL.
2. Postopek: mednarodni javni razpis
brez omejitev.
3. Program: Instrument for Structural
Policies for Pre-accession (ISPA).
4. Financiranje:
No.2000/Sl/16/P/PE/
004-1.
5. Naročnik: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
Pogodba
6. Opis projekta
Investitor namerava zgraditi mehansko
biološko čistilno napravo kapacitete 500
PE za čiščenje odpadnih vod naselja Col s
pripadajočo kanalizacijo in tri zbirne kanale:
zahod (Lokavec), jug (Ustje in Dolenje) in
vzhod (Budanje, Dolga Poljana in Žapuže),
ki se navežejo na obstoječo čistilno napravo
Ajdovščina.
Dela vključujejo gradbena in obrtniška
dela, elektro in strojna dela ter zunanjo
ureditev.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
predmet razpisa je en sklop: Napajalni vodovod na Trnovsko-Banjški planoti: odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične

in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav članic Evropske Unije in držav in
območij, ki jih pokriva in/ali določa Predpis ali posebna določila, ki se uporabljajo
za ISPA program, iz katerega bo pogodba
financirana ter Turčije, Malte in Cipra. Vse
storitve in blago, ki bo dobavljeno v okviru
pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti dokazila, da niso v enem od postopkov ali stanj navedenem v Odstavku
2.3.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi
partnerji (na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/
europeaid/tender/gestion/pg/npg_en.doc).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe za razpisana dela se
ne bodo upoštevale. Ponudbe za variantne
rešitve niso sprejemljive.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku ne
manj kot 2% od ponudbene cene brez upoštevanja DDV, v EUR z rokom veljavnosti
najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb.
Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnemu ponudniku(om) vrnjena po zaključku
postopka javnega razpisa in uspešnemu ponudniku po podpisu pogodbe s strani vseh
pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR.
Garancija mora biti predložena najkasneje v
28 dneh od prejetja podpisane pogodbe s
strani naročnika. V primeru, ko izbrani ponudnik ne predloži take garancije v predpisanem roku, bo pogodba nična. Pripravljena
je lahko nova pogodba in poslana v podpis
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za ponudnike bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča. Kraj in čas: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina; 27. 5. 2004
ob 10. uri po lokalnem času. Ogled kraja
gradbišča bo sledil informativnemu sestanku. Udeležba na sestanku je priporočljiva, a
ne obvezna.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Rok izvedbe del: dela morajo biti
končana v roku 10 mesecev od uvedbe v
delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih
del z lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nastopa (joint venture/konzorcij) mora
biti vodilni partner sposoben opraviti vsaj
50% pogodbenih del s svojim lastnim premoženjem; v primeru, da ne nastopa kot
vodilni partner v skupni ponudbi, mora biti
sposoben opraviti vsaj 10% pogodbenih del
z lastnimi sredstvi;
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– povprečni letni promet v letih 2001,
2002 in 2003 mora znašati najmanj
3,100.000 EUR;
– uspešna izvedba del v zadnjih 5 letih
na vsaj 3 projektih, pri katerih je bil ponudnik
glavni izvajalec in, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– ključno osebje mora imeti vsaj 3 leta
primernih delovnih izkušenj in dokazane
ustrezne kvalifikacije za dela, ki so po naravi primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj 500.000 EUR.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za:
razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR na
račun: banka Abanka Vipa d.d., Nova Gorica, S.W.I.F.T. ABANSI2X 05100-8010757486
(za tuje ponudnike) ali v SIT na transakcijski
račun št. 04750-0000349833 banka Nova
KBM d.d., Področje Nova Gorica (za domače ponudnike), s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo »Napajalni vodovod na Trnovsko – Banjški planoti: odvodnjavanje in
čiščenje odpadnih voda«. Za vplačila v SIT
je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave 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 – Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, kontaktna
oseba: Anita Lojk, faks +386 5 30 24 493 (z
navedbo številke objave iz točke 1) v roku
najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Svetovalni
inženir mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 27. 7. 2004 do 10. ure po lokalnem
času, na naslednji naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
– sejna soba.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 27. 7. 2004 ob 11. uri
po lokalnem času na naslednjem naslovu:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina – sejna soba.
21. Pravna osnova: Council Regulation
(EEC) No 1267/99 of 21st June 1999 Establishing and Instruments for Structural Policies for Pre-accession.
Občina Ajdovščina
Ob-10313/04
Works Procurement Notice
for
Title: Sustainable water supply of
Trnovsko-Banjški plateau: Draining and
treatment of Wastewater
Location: Trnovsko–Banjški plateau,
Primorska region, Slovenia
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1. Publication reference: EuropeAid/
114667/D/W/SL.
2. Procedure: International Open Tender.
3. Programme: Instrument for Structural
Policies for Pre-accession (ISPA).
4. Financing:
No
2000/SI/16/P/PE/004-1.
5. Contracting Authority: Municipality of Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, Slovenia.
Contract specifications
6. Description of the contract: The activities following this tender are related to the
construction of the mechanical biological
Waste Water Treatment Plant of the capacity of 500 PE at Col with related sewer connections and three sewer channels: west
(Lokavec), south (Ustje and Dolenje) and
east (Budanje, Dolga Poljana and Žapuže)
connecting to existing Waste Water Treatment Plant Ajdovščina. Works shall include
construction and craftsmen works, electrical and mechanical works and external
features.
7. Number and titles of lots: One lot: Sustainable water supply of Trnovsko-Banjški
plateau: Draining and treatment of Wastewater.
Terms of participation
8. Eligibility and rules of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons [participating either individually or in a grouping (consortium) of tenderers] of the Member States of the European
Union and the countries and territories of
the regions covered and/or authorised by
the Regulation or other specific instruments
applicable to the ISPA programme under
which the contract is financed and Turkey,
Malta and Cyprus. All services and goods
supplied under this contract must originate
in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
furnish proof that they are not in any of the
situations listed in point 2.3.3 of the Practical guide to contract procedures financed by
the general budget of the European Communities in the context of external actions
(available from the following Internet address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/
tender/gestion/pg/npg_en.doc).
10. Number of tenders: Tenderers
(including firms within the same legal
group, other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may submit only one offer for the whole of
Works. Partial Tenders for the Works will not
be considered. Tenders for a variant solution
are not acceptable.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
Value Added Tax in EUR when submitting
their tender which will remain in force 120
days after the deadline for submission of
tenders. This guarantee will be released
to unsuccessful tenderers once the tender
procedure has been completed and to the
successful tenderer(s) upon signature of the
contract by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be asked to provide
a performance guarantee in the amount
of 10% of the contract value in EUR when
countersigning the contract. This guarantee
must be provided within 28 days after receiving the Contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to
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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 second best admissible tender.
13. Information meeting and/or site visit:
A clarification meeting will be organized for
prospective Tenderers. Venue: the Municipality of Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, on 27th May 2004 at 10,00 hrs
local time. Site visit will follow above – mentioned clarification meeting.
Participation to the information meeting and site visit is recommended, but not
compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of execution: The Works
must be completed within 10 months after
the Commencement Date.
Selection and award Criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– 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 by his own
means; if he is another partner in a Joint
Venture/Consortium (i.e. not the Lead Partner) he must have the ability to carry out
at least 10% of the Contract Works by his
own means;
– average annual turnover in works for
the years 2001, 2002 and 2003 should exceed EUR 3,100,000.00;
– successful experience as a prime Contractor in construction of at least 3 projects
of the similar nature and complexity comparable to the tendered works during last
5 years;
– key personnel must have at least 3
years’ appropriate experience and proven
qualifications relevant to works of a similar
nature to the tendered works;
– access to credit line which should exceed EUR 500,000.00.
17. Award criteria: The Evaluation Committee shall select the Tenderer whose
Tender has been determined to meet the
administrative and technical criteria, and
has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from
the following address: Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
against the proof that a non-refundable tender fee of EUR 300,00, which excludes courier delivery, has been credited to the bank
ABANKA VIPA d.d., Nova Gorica, S.W.I.F.T.
ABANSI2X 05100-8010757486 (for foreign
Tenderers) or in SIT to the bank Nova KBM,
Področje Nova Gorica, BANK ACCOUNT
No. 04750-0000349833 (for local tenderers),
with the notice “For tender dossier »Sustainable water supply of Trnovsko-Banjški plateau: Draining and treatment of Wastewater«. For the payments the selling exchange
rate issued by the Bank of Slovenia on the
day of the announcement in the Official
Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
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dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, contact
person Mrs. Anita Lojk, fax No +386 5 30 24
493 (mentioning the Publication reference
shown in item 1) at least 21 days before the
deadline for submission of tenders given
in item 19. The Consulting Engineer must
reply to all tenderers’ question at least 11
days before the deadline for submission of
tenders.
19. Deadline for submission of tenders:
The tenders must be delivered at the latest on 27th July 2004 at 10:00 hrs local
time to the following address: Municipality of Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina – session room.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 27th July
2004 at 11:00 hrs local time on the following
address: Municipality of Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina – session
room.
21. Legal basis: Council Regulation
(EEC) No 1267/99 of 21st June 1999 Establishing and Instruments for Structural Policies for Pre-accession.
Municipality of Ajdovščina

Javni razpisi
Ob-10870/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS št. 47/03, 67/03) in Programa dela Slovenske turistične organizacije za
leto 2004 Slovenska turistična organizacija,
Dunajska 156, Ljubljana objavlja
podaljšanje roka za oddajo vlog
na javnem razpisu za sofinanciranje
izvajanja promocijskih aktivnosti na
perspektivnih trgih Velike Britanije in
Irske, Francije, Izraela, Skandinavije in
Ruske federacije v letu 2004
Zainteresirani vlagatelji lahko svoje vloge
na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja promocijskih aktivnosti na perspektivnih
trgih Velike Britanije in Irske, Francije, Izraela, Skandinavije in Ruske federacije v letu
2004, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
32 dne 2. 4. 2004, Ob-8474/04, oddajo do
6. 5. 2004 do 10. ure. Odpiranje vlog bo
6. 5. 2004 ob 12. uri.
Slovenska turistična organizacija
Št. 321-03-1130/2004
Ob-10299/04
Na podlagi 25. člena Uredbe o ureditvi trga
z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni
list RS, št. 22/04 in 27/04) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za dodelitev podpore za izvedeno
obnovo vinogradov v letu 2004
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je podpora, ki se bo
dodeljevala za:
A) obnovo vinogradov, to je za postavitev
vinogradov na površinah, kjer do sedaj ni
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bilo vinogradov, ali na površinah, kjer so bili
prejšnji vinogradi starejši od 20 let izkrčeni,
če so bile nanje posajene trsne cepljenke
jeseni 2003 ali spomladi 2004;
B) podsajevanje vinogradov jeseni 2003
ali spomladi 2004 (saditev dodatnih cepljenk v obstoječ vinograd), če so vinogradi,
v katerih se podsajevanje izvaja, mlajši od
10 let;
C) posaditev matičnjaka stopnje selekcije BAZA.
2. Upravičenci do podpore so fizične in
pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo
pogoje, določene v tem razpisu. Za obnovo
na nagibih nad 70% so upravičenci fizične
osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in
imajo stalno prebivališče oziroma sedež v
Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje,
določene v tem razpisu.
Vloge za dodelitev podpore vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka te točke.
3. Pri dodelitvi podpore se bodo upoštevala le že izvedena dela v skladu s točko I.1.
tega razpisa.
4. Sredstva iz naslova podpore za obnovo vinogradov jeseni 2003 in spomladi
2004, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bo
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja razdelila med upravičence do skupne višine 345,800.000 SIT.
5. Sredstva iz naslova podpore za obnovo vinogradov, v skladu s točko I.1. tega
razpisa, bodo lahko uveljavljali le tisti upravičenci, ki:
a) imajo v skladu s Pravilnikom o registru
kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 36/03) kmetijsko
gospodarstvo, kateremu pripada vinograd,
vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
b) so v skladu s Pravilnikom o registru
pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Uradni list RS, št. 44/99, 79/00
in 5/04):
– pridobili odločbo o vpisu napovedi obnove vinograda v register,
– točne podatke o obnovljenem vinogradu vpisali v register pridelovalcev grozdja
in vina.
6. Vloge za dodelitev podpore z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 30. junija 2004 na naslov:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s
pripisom: razpis – obnova vinograda.
7. Sredstva se dodelijo na podlagi pravočasnih, popolnih in utemeljenih vlog z
odločbo. Pritožbe zoper odločbe se vložijo
na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, v roku 15
dni po prejemu odločbe.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Agencija
za kmetijske trge in razvoj podeželja bo
vlagatelje, kolikor bodo vloge nepopolne,
pozvala na dopolnitev. Če vloge ne bodo
dopolnjene v roku, bodo zavržene. Vloga je
nepopolna tudi, če upravičenec kmetijskega
gospodarstva ni vpisal v register kmetijskih
gospodarstev in če ni prijavil podatkov o
obnovljenem vinogradu oziroma o izvedenem podsajevanju v register pridelovalcev
grozdja in vina, kot to določa Pravilnik o
registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Uradni list RS, št. 44/99,
79/00 in 5/04).
II. Kriteriji za dodelitev sredstev
A) Podpora za obnovo vinogradov

1. Kriteriji za dodelitev višine podpore
so navedeni v tabeli “Težavnost obnove”,
ki je priloga številka 1 k temu razpisu in
na obrazcu “Vloga za dodelitev podpore:
obnova vinograda”, ki je priloga številka 2
k temu razpisu.
Višina podpore za obnovo se izračuna
tako, da se število točk, določenih na osnovi tabele “Težavnost obnove” preko 3. točke obrazca “Vloga za dodelitev podpore:
Obnova vinograda”, ki jo izpolni kmetijska
svetovalna služba, pomnoži z vrednostjo
točke. Predvidena vrednost točke je 5.200
SIT. V primeru večjega števila ustreznih
vlog od pričakovanih, lahko Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sorazmerno uskladi vrednost točke z razpoložljivimi sredstvi.
2. Za obnovo na nagibih nad 70% se bo
podpora dodeljevala le fizičnim osebam, ki
živijo na območju, kjer leži obnovljeni vinograd, če ti upravičenci nimajo na razpolago
drugih površin za ta namen.
3. Upravičenec lahko uveljavlja podporo
za obnovo vinograda le na površini, ki je
enaka ali večja od 0,1 ha, ki je posajena s
sortami vinske trte, ki so med priporočenimi
in dovoljenimi za določen vinorodni okoliš in
na kateri gostota sajenja ni manjša od:
– 3001 trs na ha neto površine pri nagibu 0-15% (izjema sta gojitveni obliki kraški
latnik in sylvoz, pri katerih gostota sajenja
pri tem nagibu ne sme biti manjša od 2800
trsov na ha neto površine),
– 2001 trs na ha neto površine pri nagibu
16-30% in
– 1500 trsov na ha neto površine pri nagibu nad 31%.
Izjemoma lahko upravičenec uveljavlja
podporo za sorte, ki niso priporočene oziroma dovoljene za določen okoliš, če si predhodno pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega
inštituta Slovenije za introdukcijo sorte oziroma za ohranjanje genetske raznolikosti pri
starih sortah in to mnenje priloži vlogi.
Bruto in neto površina obnove se lahko
med sabo razlikujeta kot sledi: pri nagibu
0–15% za do 10%, pri nagibu 16–50% za
do 25% in pri nagibu nad 51% za do 30%.
V vlogi navedena neto površina vinograda
se lahko od dejanske neto površine, izračunane glede na gostoto sajenja in posajeno
število trsov, razlikuje največ za 10 m2.
4. Upravičenec je upravičen do podpore, če skupaj z na novo obnovljeno površino vinogradov obdeluje najmanj 0,75
ha vinograda, razen v vinorodnem okolišu
Haloze, v Prekmurskem vinorodnem okolišu, v vinorodnem okolišu Kras, vinorodnem
okolišu Bela krajina in vinorodnem okolišu
Dolenjska, kjer mora obdelovati skupaj najmanj 0,50 ha.
5. Obnova vinogradov ne sme biti v nasprotju z občinskim prostorskim planom. V
primeru, da obnova vinograda predstavlja
tudi poseg v prostor v smislu Zakona o kmetijskih zemljiščih in predpisov, ki urejajo posege v prostor (terasiranje in utrjene poti), mora
biti obnova v skladu z občinskim prostorskim
planom, posameznik pa mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v prostor (priglasitev
del oziroma lokacijsko dovoljenje). Če predstavlja obnova poseg v prostor in je obnova
v strnjeni površini, ki je večja ali enaka 4 ha,
mora v skladu z Uredbo o vrstah posegov v
okolje, za katere je obvezna presoja vplivov
na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00 in
83/02) upravičenec predhodno izvesti tudi
presojo vplivov na okolje.
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B) Podpora za podsajevanje vinogradov
Upravičenci do podpore za podsajevanje
vinogradov so tisti, ki s priporočenimi oziroma
dovoljenimi trsnimi cepljenkami za določen vinorodni okoliš podsajajo vinograd mlajši od 10
let in obdelujejo najmanj 0,4 ha vinograda.
Višina podpore za podsajevanje vinogradov se določi tako, da se število podsajenih
cepljenk pomnoži s 45 SIT. V primeru večjega števila ustreznih vlog od pričakovanih,
lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano sorazmerno uskladi višino podpore na podsajeno cepljenko z razpoložljivimi sredstvi.
Vinograd, v katerem se izvaja podsajevanje, mora biti vpisan v register pridelovalcev
grozdja in vina, vključno z javljenimi podatki
o podsajenem številu trsov in sorti.
C) Subvencija za obnovo matičnjakov
Upravičenci do podpore za obnovo matičnjakov so tisti, ki sadijo najmanj 0,3 ha
površine matičnjaka in ne manj kot 1000
trsov. Nakup sadik in saditev matičnjaka
mora potekati po predhodnem vsakokratnem soglasju Kmetijskega inštituta Slovenije. Višina podpore, ki se bo dodeljevala
v ta namen, je 1,400.000 SIT na hektar
obnovljenega matičnjaka. V primeru večjega števila ustreznih vlog od pričakovanih,
lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano sorazmerno uskladi višino podpore na ha obnovljenega matičnjaka z razpoložljivimi sredstvi.
III. Vloga mora vsebovati pravilno izpolnjene oziroma veljavne naslednje priloge:
A) Za dodelitev podpore za obnovo vinogradov
Za dodelitev podpore za obnovo vinogradov mora biti vloga vložena na izpolnjenem obrazcu: ‘Vloga za dodelitev podpore:
obnova vinograda’, ki je skupaj z navodili
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za izpolnjevanje sestavni del tega razpisa.
Obrazec je na voljo pri območnih in lokalnih
enotah kmetijske svetovalne službe ter na
internetni strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti:
– kopijo odločbe o vpisu napovedi obnove vinograda v register pridelovalcev
grozdja in vina;
– lokacijsko informacijo za površino na
kateri poteka obnova, ki jo izda občinski
upravni organ v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in
8/03 – popr.), razen v primeru, da je upravičenec za to površino že uveljavljal sredstva
za prvo fazo obnove v letu 2003;
– račun za nakup trsnih cepljenk iz katerega je razviden kupec;
– fotokopijo veljavnega transakcijskega
računa; v primeru, da je bil transakcijski
račun poslan že z zbirno vlogo, le tega ni
potrebno pošiljati;
– odločbo o priglasitvi del oziroma lokacijsko dovoljenje, če gre za obnovo, ki predstavlja poseg v prostor, razen v primeru, da
je upravičenec za to površino že uveljavljal
sredstva za prvo fazo obnove v letu 2003;
– izjavo Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena ustrezna presoja vplivov
na okolje, če obnova predstavlja poseg v
prostor in je obnova enaka ali večja od 4
ha, razen v primeru, da je upravičenec za to
površino že uveljavljal sredstva za prvo fazo
obnove v letu 2003.
B) Za dodelitev podpore za podsajevanje
vinogradov
Za dodelitev podpore za podsajevanje vinograda mora biti vloga vložena na običajnem dopisu v katerem mora biti navedeno:
– ime in priimek, naslov, davčna številka in številka vpisa v register pridelovalcev
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grozdja in vina oziroma naziv pravne osebe,
njen naslov, davčna številka in številka vpisa
v register pridelovalcev grozdja in vina;
– namen za katerega se vlaga vloga;
– številka vinograda iz registra pridelovalcev grozdja in vina na katerem se izvaja
podsajevanje.
Vlogi je treba priložiti:
– izjavo kmetijske svetovalne službe, da
je bilo podsajevanje nujno potrebno;
– račun za nakup trsnih cepljenk iz katerega je razviden kupec;
– fotokopijo veljavnega transakcijskega
računa; v primeru da je bil transakcijski
račun poslan že z zbirno vlogo, le-tega ni
potrebno pošiljati.
C) Za dodelitev podpore za saditev matičnjakov
Za dodelitev podpore za saditev matičnjaka mora biti vloga vložena na običajnem
dopisu v katerem mora biti navedeno:
– ime in priimek, naslov in davčna številka, oziroma naziv pravne osebe, njen naslov in davčna številka;
– namen za katerega se vlaga vloga;
– izjavo, da je matičnjak posajen.
Vlogi je treba priložiti:
– račun za nakup podlag iz katerega je
razviden kupec;
– izjavo Kmetijskega inštituta Slovenije,
da je fizična oziroma pravna oseba posadila
matičnjak v skladu s strokovnimi zahtevami
Kmetijskega inštituta Slovenije;
– fotokopijo veljavnega transakcijskega
računa; v primeru, da je bil transakcijski
račun poslan že z zbirno vlogo, le-tega ni
potrebno pošiljati.
IV. Informacije
Informacije o prijavi dobite pri navedenih
kmetijskih svetovalcih, ki pripravijo tudi del
dokumentacije za razpis:

Ime in priimek

Sedež

Telefon

Za območje

Ernest Novak

KGZ Murska Sobota
Štefana Kovača 40

02/539-14-35

Prekmurje

Miran Torič

KSS Ljutomer, Ljutomer
Glavni trg 13

02/584-98-60

Ljutomerske
gorice

Marika Feher

KSS Lendava
Glavna ulica 60

02/575-19-40

Prekmurje

Stanko Klajnščak

KSS Gornja Radgona
Partizanska 18

02/562-17-00

Radgonsko Kapelske
gorice

Milena Rožman

KSS Brežice
Cesta prvih borcev 41

07/49-66-480

Bizeljsko Sremič,
Občina Brežice

Andrej Golob

KSS Brežice
Cesta prvih borcev 41

07/49-66-480

Bernarda Stariha

KSS Črnomelj, Črnomelj
Kolodvorska 34

07/30-56-210

Črnomaljski
podokoliš,
Občina Semič

Ana Strugar

KSS Črnomelj, Črnomelj
Kolodvorska 34

07/30-56-210

Črnomaljski
podokoliš,
Občina Črnomelj

Helena Gramc

KSS Krško, Krško
C. Krških žrtev 52

07/49-02-210

Dolenjska in
Bizeljsko-Sremič,
Občina Krško

Matjaž Vojtkowszky

KSS Krško, Krško
C. Krških žrtev 52

07/49-02-210

Dolenjska in
Bizeljsko-Sremič,
Občina Krško

Rozalija Glogovšek

KSS Krško, Krško
C. Krških žrtev 52

07/49-02-210

Dolenjska in
Bizeljsko-Sremič,
Občina Krško

Dolenjska,
Občina Brežice
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Ime in priimek

Sedež

Telefon

Za območje

Ana Bahor

KSS Metlika, Metlika
Mestni trg 24

07/36-36-060

Metliški
podokoliš,
Občina Metlika

Mojca Hrovat

KSS Novo mesto; Šentjernej
Trubarjeva 5

07/39-32-795

Katica Kregar

KSS Novo mesto, Škocjan
Graben, Ragovo 7

07/33-21-944

Dolenjska,
Občina Škocjan in
Novo mesto

Janez Hrovat

KSS Žužemberk
Grajski trg 26

07/38-85-260

Dolenjska
Občina Žužemberk in
Dolenjske Toplice

Franc Živič

KSS Sevnica, Sevnica
Glavni trg 24

07/81-41-725

Dolenjska in
Bizeljsko – Sremič
Občina Sevnica

Tone Zupančič

KSS Trebnje
Baragov trg 3

07/34-60-672

Dolenjska,
Občina Trebnje

Jože Maljevič

KGZ Novo mesto
Šmihelska 14

07/37-30-579

Vinorodna
dežela Posavje

Andreja Škvarč

KGZ Nova Gorica
Pri hrastu 18

05/33-51-210

Vinorodna
Dežela Primorska

Janko Brajnik

KSS Koper, Koper
Ulica 15. maja 17

05/630-40-61

Koprski
okoliš

Elizabeta Bonin

KSS Koper, Koper
Ulica 15. maja 17

05/630-40-62

Koprski
okoliš

Davor Mrzlič

KSS Koper, Lucija
Obala 105

05/67-72-503

Koprski
okoliš

Majda Brdnik

KSS Sežana, Sejmiška 1a
Sežana

05/73-44-166

Vinorodni
okoliš Kras

Milena Štolfa

KSS Sežana, Sejmiška 1a
Sežana

05/73-44-166

Vinorodni
okoliš Kras

Darja Marc

KSS Ajdovščina, Ajdovščina
Goriška c. 23/b

05/36-89-210

Vinorodni okoliš
Vipavska dolina

Rajko Črv

KSS Ajdovščina, Ajdovščina
Goriška c. 23/b

05/36-89-210

Vinorodni okoliš
Vipavska dolina

Andreja Baša

KSS Nova Gorica
Bilje 1, Renče

05/39-54-263

Vinorodni okoliš
Vipavska dolina

Mojca Mavrič Štrukelj

KSS Nova Gorica
Bilje 1, Renče

05/39-54-263

Vinorodni okoliš
Vipavska dolina

Branko Radikon

KSS Brda
Trg 25. maja 2, Dobrovo

05/39-59-531

Goriška Brda

Marta Srebrnič

KSS Brda
Trg 25. maja 2, Dobrovo

05/39-59-530

Goriška Brda

Roman Štabuc

KGZ Maribor
Vinarska 13

02/228-49-12

Vinorodna
dežela Podravje

Teja Ozimič

KGZ Maribor
Vinarska 13

02/228-49-12

Vinorodna
dežela Podravje

Marija Kos

KSS Šmarje
Celjska cesta 6

Marija Lorger

KSS Šmarje
Celjska cesta 6

Ivica Podkrajšek

KSS Slovenske Konjice
Oplotniška c. 1

03/759-18-52

Slovenske
Konjice

Vojko Grdina

KSS Šentjur
Ul. Dušana Kvedra 14a

03/749-10-62

Šentjur

Franc Senekovič

KSS Lenart, Lenart
Kraigherjeva 19b

02/729-09-40

Lenart

Edvard Jug

KSS Slovenska Bistrica
Trg Alfonza Šarha 1

02/843-01-30

Slovenska
Bistrica

Andrej Rebernišek

KSS Ptuj
Ormoška 28

02/749-36-27

Miran Reberc

KSS Ptuj
Ormoška 28

02/749-36-30

Ivančič Marjan

KSS Ormož
Ptujska cesta 12

02/741-75-01

03/818-30-41

03/818-30-44

Dolenjska,
Občina Šentjernej

Šmarje pri
Jelšah
Šmarje pri
Jelšah

Ptuj
Ptuj
Ormož,
Ljutomer
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Ime in priimek

Sedež

Telefon

Za območje

Irena Merc

KSS Maribor
Vinarska 14

02/228-49-49

Maribor

Marjeta Miklavc

KSS Maribor
Vinarska 14

02/228-49-48

Maribor

Branka Kac

KSS Maribor
Vinarska 14

02/228-49-49

Maribor

Marika Rotvajn

KSS Maribor
Zg. Jakobski dol 13

02/644-92-24

2471

Maribor

PRILOGA T.1
TABELA teavnost obnove

Nagib(%):
Zahtevnost del:
Faze naprave:
1. Kr�itev
drevja
(grmovja) ali
starih trt
2. �i�enje
kamenja

0-15
majhna srednja

velika

majhna

16-30
srednja

velika

majhna

31-50
srednja

velika

51-70
majhna srednja

velika

nad 70
majhna srednja velika

2.0

3.0

4.0

2.5

3.5

4.5

3.0

4.5

6.0

4.5

6.5

9.0

6.5

20.0

45.0

3.0

7.0

10.0

3.5

8.0

12.0

4.5

9.5

14.5

9.5

12.0

18.0

12.0

27.0

40.0

3.
Humifikacija
Tal

3.5

7.5

10.5

4.0

8.5

12.5

5.0

10.0

15.0

10.0

14.0

19.0

14.0

20.0

35.0

4. Priprava
Tal

1.5

2.0

2.5

2.0

5.0

10.0

2.5

6.0

12.0

3.0

7.0

15.5

4.0

45.0

85.0

5.Terasiranje
Ali ruenje teras

7.0

8.0

9.0

3.0

6.0

7.5

4.0

7.5

8.5

5.5

10.5

11.0

5.0

6.0

13.5

6. Postavitev
opore

30.0

35.0

40.0

35.0

40.0

45.0

40.0

50.0

55.0

55.0

65.0

75.0

60.0

75.0

90.0

7. Nega do
rodnosti

20.0

25.0

30.0

25.0

30.0

35.0

30.0

40.0

50.0

45.0

70.0

85.0

70.0

110.0 130.0

27.0
41.0
55.0

34.0
48.0
61.7

41.0
55.0
68.5
68.5

22.0
29.0
43.0
57.0

26.0
36.0
50.0
64.2

29.9
43.0
57.0
71.5
71.5

23.0
31.0
47.0
63.0

27.0
39.0
55.0
70.7

31.0
47.0
63.0
78.5
78.5

35.0
47.0
70.5
94.0

8. Sajenje (s
cepljenkami):
t. trsov/ha:
1500-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
nad 5000
Faktor:
Dodatni
kriteriji:
9.Navoz zemlje
(Kras)*

40.5
54.0

47.2
60.7

54.0
67.5
67.5

0,65
0,7
0,75
0,8
1
1,2
(do 5%) (6-10%) (11-15%) (16-20%) (21-25%) (26-30%)
<30cm
90.0

>30cm
130.0

<30cm
100.0

1.4

1.4

>30cm
145.0

10.Latniki*:
+ 25% na to�ke
za oporo
11.Kompleksna
obnova: + 20%
na izra�unano
premijo

IZRA�UN VIINE PODPORE ZA OBNOVO VINOGRADA:
((setevek to�k 1.-8., za latnik na Krasu tudi 10.) x (FAKTOR) + (navoz zemlje na Krasu)) × 1,2 ( �e je bila
obnova kompleksna) × (bruto povrina vinograda v hektarih) x (vrednost to�ke) =

do
do
do
do

1

47.0
70.5
94.0
117.5
117.5
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AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE
IN RAZVOJ PODEELJA
Dunajska 160, 1000 Ljubljana

VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: OBNOVA VINOGRADA
/Obrazec IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI �RKAMI in pri tem upotevajte navodila, ki so na hrbtni strani!/

1. UPRAVI�ENEC:

(priimek, ime/naziv)

tevilka vpisa v register:
MID kmetijskega gospodarstva:

Dav�na tevilka:
1

0

0

1.1 Podatki o ra�unu:
Naziv banke ali hranilnice:____________________________________________________________
Poslovna enota:_____________________________________________________________________
tevilka transakcijskega ra�una:

-

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. VINOGRAD:

tevilka vinograda:

Povrina za obnovo:

Bruto:

Sadilna razdalja:

v vrsti

tevilo cepljenk: ___________ kom.

m2

m

Neto:

m2

medvrstna

m

3. TEAVNOST OBNOVE (izpolni predstavnik kmetijske svetovalne slube)
Kompleksna: Da / Ne

Nagib v %:

1. Kr�itev drevja grmovja ali starih trt
2. �i�enje kamenja
3. Humifikacija
4. Priprava tal
5. Terasiranje ali ruenje teras
6. Postavitev opore
7. Latniki na Krasu
8. Nega do rodnosti
9. Sajenje s cepljenkami
10. Navoz zemlje na Krasu

MSV
MSV
MSV
MSV
MSV
MSV
da ne
MSV
MSV
M V

Datum:

Ime in priimek svetovalca (-cev):
___________________________________
Podpis svetovalca (-cev) in ig zavoda:
___________________________________

4. IZJAVE UPRAVI�ENCA:
1. Za to obnovo tega vinograda nisem od MKGP prejel e nobenih sredstev.
SIT.
sredstva v viini
2. Za to obnovo tega vinograda sem od MKGP prejel v letu
in bodo tudi v naprej vzdrevane v
3. Obnovljene povrine vinograda so bile/bodo posajene v letu
skladu s tehnolokimi navodili in okolju prijazno.
4. Jam�im za to�nost podatkov navedenih na obrazcu.
5. Strinjam se z delom tega obrazca pod zaporedno tevilko 3-teavnost obnove.

Kraj in datum:

Podpis upravi�enca:
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Navodila za izpolnitev obrazca: Vloga za
dodelitev podpore: obnova vinograda
ad 1.
Obrazec Vloga za dodelitev podpore: obnova vinograda izpolni upravičenec.
Za vsak vinograd se izpolni svoj obrazec.
Kolikor vlaga posamezni upravičenec vlogo
za obnovo za več različnih vinogradov, se
izpolni več obrazcev Obnova vinograda
Vpiše se:
– ime in priimek oziroma naziv upravičenca,
– številka vpisa v register pridelovalcev
grozdja in vina,
– davčna številka upravičenca,
– številka kmetijskega gospodarstva,
kateremu pripada vinograd.
ad 1.1.
Vpiše naziv banke ali hranilnice ter poslovna enota, kjer ima upravičenec odprt
račun, in številka računa.
ad 2.
Vpiše se:
– številka vinograda iz registra pridelovalcev grozdja in vina;
– število posajenih cepljenk v obnovi, ki
mora odgovarjati priloženim računom in podatkom, vpisanim v register pridelovalcev
grozdja in vina;
– bruto in neto površina obnove v m2;
– sadilna razdalja v vrsti in medvrstna
v metrih.
ad 3.
Točko 3 izpolni predstavnik kmetijske
svetovalne službe in se pod njega tudi podpiše. V primeru nagiba nad 70% se podpiše
3 članska komisija.
Vpiše se:
– ali je obnova kompleksna (obnova je
kompleksna v primeru, da je obnova zaokrožena in se naenkrat, na strnjeni površini obnavlja najmanj 1,5 ha, s tem, da
se enotno izvajajo zemeljska dela in poti,
kar omogoča nadaljnjo skupno obdelavo,
tudi v primeru, če gre za obnovo različnih
upravičencev),
– dejanski povprečni nagib tistega dela
vinograda, ki se obnavlja.
Točkovanje za obnovo oziroma zemeljska dela, ki se izvajajo, se vpiše tako, da
se obkroži eno od črk, pri čemer pomeni M
malo zahtevnost, S srednjo zahtevnost in V
veliko zahtevnost – upošteva se povprečje
težavnosti za površino, ki se obnavlja.
Pri navozu zemlje na Krasu predstavlja
M-mala zahtevnost navoz do 30 cm, V-velika zahtevnost pa navoz nad 30 cm.
Terasiranje, rušenje se obkroži le v primeru, če je priloženo ustrezno dovoljenje.
Opozorilo: obkroži se težavnost le za izvedena dela.
ad 4.
Pod to točko so izjave upravičenca. Pod
to točko se upravičenec tudi podpiše.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 324-36/2004
Ob-10328/04
Na podlagi drugega odstavka 66. člena
Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) ter
na podlagi 8. člena Pravilnika o oljčnem olju
(Ur. l. RS, št. 31/04), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za določitev organizacije za senzorično
ocenjevanje deviškega oljčnega olja
A) Namen javnega razpisa je določitev
organizacije za senzorično ocenjevanje de-

Št.

viškega oljčnega olja v skladu z določbami
predpisa, ki ureja oljčno olje.
B) Izvajalci so pravne ali fizične osebe,
ki izpolnjujejo pogoje glede organizacije za
senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega
olja.
C) Vloga izvajalca mora vsebovati naslednje izjave, dokazila ali druge dokumente:
– naziv, sedež in drugi splošni podatki o
izvajalcu, ki se javlja na javni razpis (matična številka, davčna številka, telefon, faks,
podpis odgovorne osebe, …);
– formalno pravni status izvajalca in dejavnost, za katero je registriran – izpisek iz
sodnega registra, star največ dva meseca,
iz katerega je razvidna registracija za raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja oziroma tehnologije oziroma tehnično preizkušanje in analiziranje;
– podpisano izjavo, da izvajalec ni v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem
postopku;
– akt o ustanovitvi oziroma statut;
– podpisano izjavo oziroma notranji
pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti
podatkov v skladu s predpisi o varovanju
osebnih podatkov;
– kopijo internega splošnega akta, iz
katerega je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje glede prostora in opreme za
senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega
olja v skladu zahtevami predpisa, ki ureja
oljčno olje;
– kopijo internega splošnega akta, iz katerega je razviden seznam preskuševalcev,
vključujoč vodjo, v skladu z zahtevami predpisa, ki ureja oljčno olje;
– kopije pogodb med izvajalcem in posameznimi preskuševalci, če ti niso zaposleni
pri izvajalcu;
– kopijo splošnega akta, iz katerega so
razvidne zahteve glede strokovne usposobljenosti preskuševalcev, vključujoč vodjo,
v skladu z zahtevami predpisa, ki ureja
oljčno olje;
– izjavo izvajalca, da bo glede zahtev za
senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega
olja izpolnjeval zahteve predpisa, ki ureja
oljčno olje;
– navedba bruto cene delovne ure posameznega preskuševalca.
Če so izvajalci tuje pravne osebe, vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji,
morajo predložiti dokazila v slovenščini in
dati podpisano izjavo, da bodo vsi postopki
in vodenje dokumentacije potekali v slovenskem jeziku.
Kolikor vloga nima vseh zahtevanih dokazil, izjav in dokumentov, se šteje kot nepopolna. Prav tako se kot nepopolna šteje tista
vloga, ki jo izvajalec po pozivu Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v petih dneh ne dopolni. Nepopolne in prepozno
prispele vloge se zavržejo, neutemeljene
pa zavrnejo.
D) Pisne prijave z vso zahtevano dokumentacijo iz točke C je potrebno dostaviti
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana,
do 10. 5. 2004 do 12. ure. Vse pisne vloge
morajo biti dostavljene v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z besedami: “za javni razpis določitev
organizacije za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja – ne odpiraj”.
E) Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
11. 5. 2004 ob 10. uri v sobi 643 Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-
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najska 56,58 v Ljubljani. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z odločbo
imenoval strokovno komisijo, ki bo odprla,
pregledala in ocenila vloge, prispele na
javni razpis.
F) Organizacije, ki bodo izpolnjevale
pogoje tega javnega razpisa, bodo z odločbo določene za senzorično ocenjevanje
deviškega oljčnega olja. Po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije,
minister z določenimi organizacijami sklene
pogodbo, v kateri se podrobneje opredeli
medsebojno pogodbeno razmerje. Določitev bo sklenjena za nedoločen čas oziroma
dokler bo organizacija za ocenjevanje deviškega oljčnega olja izpolnjevala zahteve
naročnika.
Izvajalci vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni
od datuma odpiranja vlog.
G) Dodatne informacije o razpisu so na
voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po
telefonu 01/478-91-09 ali 01/478-91-74.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 3350-5/2003/61
Ob-10379/04
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana.
2. Datum izbire: 5. 3. 2004.
3. Vrsta in obseg storitev: izbranim lokacijam bo na osnovi javnega razpisa za
izbor lokacij za projekt e-šola 2003/2004,
Ministrstvo za informacijsko družbo sofinanciralo izvedbo projekta e-šola 2003/2004.
Ministrstvo za informacijsko družbo bo na
podlagi uspešno vzpostavljenih e-šol povrnilo sredstva za strojno, programsko in
komunikacijsko opremo za priklop v internet. Ministrstvo za informacijsko družbo bo
izbranim zavodom zagotovilo naknadno
kritje stroškov (pri čemer vsaka posamezna
lokacija lahko s strani ministrstva pridobi povrnjenih največ 7 milijonov SIT dokazljivih
stroškov), na osnovi prejetih poročil in dokazil o plačilu računov nabav ter izvedenih del
in na podlagi potrditve odgovornega delavca
ministrstva o delovanju e-šole za:
– strojno in programsko računalniško
opremo (strežnik, osebne računalnike, do
dva tiskalnika, optični čitalec, digitalni projektor, spletno kamero in pripadajočo programsko opremo) ter vsa inštalacijska dela
na tej opremi,
– omrežje v prostoru, kjer bodo potekale
dejavnosti e-šole (ožičenje, potrebno aktivno in pasivno omrežno opremo, izvedba
elektro in mrežnih priklopov) po priporočilih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in
Arnes-a ter vsa inštalacijska dela,
ter izvedlo naslednje aktivnosti:
– koordinacijo vzpostavitve e-šole,
– koordinacijo dejavnosti na e-šolah
(redna komunikacija z mentorji, mesečni
urniki, poročila).
4. Merila za dodelitev naročila:
Popolne vloge je ocenila strokovna komisija, ki so jo sestavljali strokovni sodelavci
ministrstva na osnovi naslednjih meril:
a) dostopnost, urejenost in velikost prostora za vzpostavitev e-šole – 0 do 30 točk,
b) vsebina načrta dejavnosti, ki se bodo
izvajale v okviru projekta e-šola – 0 do 30
točk,
c) dosedanje izkušnje zavoda v okviru
mednarodnih on-line projektov, izobraževanja odraslih, projekta odprta šola ipd. – v
okviru MŠZŠ ali MID – 0 do 30 točk,

Stran

2474 /

Št.

39-42 / 23. 4. 2004

d) status mentorja e-šole – 0 do 20
točk,
e) oddaljenost od drugih že obstoječih
e-šol – 0 do 15 točk,
f) velikost kraja – 0 do 15 točk;
in posebnih meril:
a) dodatnih 5 točk za lokacije, ki imajo
sedež v statistični regiji, v kateri že obstaja
največ ena e-šola,
b) dodatne 3 točke za lokacije, ki
že imajo povezavo do Interneta vsaj
1Mbps/128kbps,
c) dodatni največ 2 točki (po pol točke za
vsako v Prilogi 1 navedeno dodatno znanje)
za zagotovitev mentorja, ki izkaže, da poseduje širša znanja od zahtevanih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: izbranih je bilo pet lokacij za
sodelovanje v projektu e-šola 2003/2004:
1) Osnovna šola Antona Ukmarja, Pot v
gaj 2, Koper,
2) Šolski center Postojna, Cesta v Staro
vas 2, Postojna,
3) Osnovna šola Antona Žnideršiča,
Rozmanova 24 F, Ilirska Bistrica,
4) Šolski center Velenje, Trg mladosti
3, Velenje,
5) Osnovna šola I Murska Sobota, Štefana Kovača 32, Murska Sobota.
6. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost vsake posamezne lokacije je
7,000.000 SIT z vključenim DDV, skupna
pogodbena vrednost za vseh pet lokacij pa
je 35,000.000 SIT z vključenim DDV.
7. Število prejetih ponudb: 17 ponudb.
8. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
9. Datum in številka objave razpisa prve
faze omenjenega postopka: /
Ministrstvo za informacijsko družbo
Ob-10361/04
Z vstopom v Evropsko unijo (EU) si je
Slovenija zagotovila pravico do črpanja
sredstev kohezijskega sklada in štirih strukturnih skladov EU, ti so: Evropski sklad za
regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni
sklad (ESS), Evropski kmetijski usmerjevalni
in jamstveni sklad (EKUJS) – usmerjevalni
oddelek ter Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR). Kohezijski in strukturni
skladi predstavljajo osrednji finančni instrument regionalne politike EU, s katero le-ta
prispeva k zmanjševanju gospodarskih in
socialnih razlik med regijami znotraj enotnega evropskega trga ter vzpodbuja njihov
uravnotežen in trajnostni razvoj. Za možne
prejemnike sredstev pa se z dostopom do
teh skladov odpira dodaten vir sofinanciranja projektov.
Slovenija je kot izhodišče za črpanje
strukturnih sredstev v obdobju do konca
leta 2006, ko se izteče tekoče finančno obdobje EU, pripravila Enotni programski dokument (EPD) RS 2004-2006. Dokument v
svojem programskem delu opredeljuje štiri
prednostne naloge, za katere se bodo v tem
obdobju uporabila razpoložljiva sredstva iz
posameznih skladov EU ter sredstva iz nacionalnih javnih proračunskih virov.
Prva prednostna naloga EPD, za katero
so namenjena sredstva ESRR, je »Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti«. V izvajanje te prednostne naloge je vključenih več resornih ministrstev,
vlogo koordinatorja pa ima kot posredniško
telo za ESRR Ministrstvo za gospodarstvo
oziroma posebna projektna enota znotraj
ministrstva. Cilji, ukrepi in aktivnosti, ki jih
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obsega prednostna naloga »Spodbujanje
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti«
izhajajo predvsem iz Državnega razvojnega programa RS 2001-2006, Programa
ukrepov za pospeševanje konkurenčnosti
za obdobje 2002-2006 ter Strategije slovenskega turizma 2002-2006. S pospeševanjem podjetništva, povečanjem investicij
v znanje in tehnološki razvoj, izboljševanjem turističnih produktov ter poenostavitvijo dostopa do lokacij, podatkov in virov
financiranja želimo povečati konkurenčnost
podjetij in države. Temeljna cilja sta hitrejši
gospodarski razvoj in višja raven zaposlenosti v Sloveniji.
V EPD RS 2004-2006 so v okviru prve
prednostne naloge, ki ji je za celotno triletno
obdobje skupno odmerjenih 42,079 milijard
SIT (od tega 31,175 milijard SIT iz ESRR in
10,904 milijard SIT slovenske javne soudeležbe iz državnega proračuna RS) določeni
štirje ukrepi, in sicer:
1. »Spodbujanje razvoja inovacijskega
okolja« (Ukrep 1.1).
2. »Spodbujanje razvoja turističnih destinacij« (Ukrep 1.2).
3. »Razvoj podpornega okolja za podjetništvo« (Ukrep 1.3).
4. »Gospodarska infrastruktura in javne
storitve« (Ukrep 1.4).
V okviru vsakega od navedenih ukrepov
bodo sodelujoča ministrstva oziroma druge
nosilne institucije izbrali projekte, ki ustrezajo vsem vsebinskim in tehničnim zahtevam
ter lahko največ prispevajo k ciljem EPD.
Tem projektom se bo na podlagi pogodbe
odobrilo sofinanciranje. Izbor projektov za
sofinanciranje iz sredstev ESRR bo potekal na osnovi javnih razpisov oziroma
programov, ki so natančneje opredeljeni v
izvedbeni strukturi prve prednostne naloge,
ki bo objavljena na internetnih straneh http:
//www.mg-rs.si/.
V nadaljevanju objavljamo prva razpisa
sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj:
Javni razpis
za pridobitev sredstev evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR,
Ukrep 1.1.: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja
in
Javni razpis
za pridobitev sredstev evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR,
Ukrep 1.2.: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij
Ob-10362/04
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 ZJU, 110/02), Proračuna za leto 2004
in 2005 (Ur. l. RS, št. 118/02 in 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03), 16. in 30. člena Zakona o državni
upravi (Ur. l. RS, št. 52/02 in 56/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in
67/03; v nadaljevanju: pravilnik), Uredbe o
izvajanju porabe sredstev strukturne politike
v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04),
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, v soglasju z Mi-

nistrstvom za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR,
Ukrep 1.1.: spodbujanje razvoja
inovacijskega okolja
1. Končni upravičenec: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana in Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvi).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora
projektom razvoja inovacijskega okolja.
Predmet sofinanciranja so posamezne
aktivnosti/investicije v okviru projekta razvoja inovacijskega okolja, katerih cilji so:
– vzpostavitev razvojne infrastrukture
posrednikov* za pospeševanje in povečevanje učinkovitosti ustvarjanja in prenosa
znanja v produkte, storitve in procese,
– krepitev razvojne infrastrukture posrednikov za pospeševanje udejanjanja podjetniških idej skozi nastanek in dinamično rast
novih tehnološko usmerjenih podjetij,
– izvajanje skupnih razvojno raziskovalnih projektov skupin podjetij in institucij znanja** v okviru posrednikov in raziskovalnih
centrov odličnosti (v nadaljevanju: centrov
odličnosti) za krepitev sposobnosti ustvarjanja, prenosa in obvladovanja novih tehnologij ter za razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega
razvoja, ki so zlasti: informacijsko-komunikacijske tehnologije, novi materiali, tehnologije
vodenja procesov, biotehnologija s farmacijo in tehnologije za trajnostno gospodarstvo
(predvsem okoljske tehnologije).
Aktivnosti/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
aktivnosti/investicij v razvoj inovacijskega
okolja. Podprti bodo projekti partnerjev, ki
bodo vključevali naložbe v modernizacijo,
gradnjo in opremo posrednikov, aktivnosti
priprave strategij, programov in storitev
posrednikov, namenjenih krepiti zmogljivosti posrednikov za podporo podjetjem, ter
raziskovalne in razvojne projekte podjetij
in nosilcev znanja v okviru tehnoloških centrov, grozdov, tehnoloških mrež in centrov
odličnosti. Investicije in razvojno raziskovalni projekti se morajo izvajati v partnerstvu
gospodarstva in institucij znanja.
3. Namen javnega razpisa
Nameni javnega razpisa so:
*Posredniki v okviru tega razpisa so tehnološki centri, tehnološki parki, inkubatorji,
grozdi, tehnološke mreže in druge organizirane oblike skupne razvojne infrastrukture
za ustvarjanje in prenos znanja. Termini posrednikov in raziskovalnih centrov odličnosti
so obrazloženi v navodilih za pripravo vloge
na javni razpis.
**Institucije znanja v okviru tega razpisa
so univerze, samostojni visokošolski zavodi,
javni raziskovalni zavodi, drugi javni zavodi,
zasebne pridobitne in nepridobitne raziskovalne organizacije, vpisani v evidenco
pristojnega ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti.
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– razvoj in usposobitev tehnoloških centrov, ki bodo izvajali storitve na področju
razvoja in raziskav za skupine podjetij, ki
se povezujejo za skupna vlaganja v okviru
področij dejavnosti, tehnoloških področij,
grozdov in mrež,
– razvoj in usposobitev tehnoloških
parkov in inkubatorjev, 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,
– podpora razvojno raziskovalnim projektom skupin podjetij in institucij znanja, ki
se povezujejo za skupna vlaganja v okviru
področij dejavnosti, tehnoloških področij,
grozdov, tehnoloških mrež ter centrov odličnosti,
– podpora novim investicijam v okviru
obstoječih poslovnih con, grozdov in tehnoloških mrež.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih
pomoči. To pomeni, da se v okviru razpisa
lahko sofinancira le aktivnosti/investicije, ki
imajo značaj državne pomoči in torej predstavljajo sofinanciranje zasebnih vlaganj
v okviru namenov tega javnega razpisa.
Vzpostavljanja poslovnih con in razvoj raziskovalne infrastrukture centrov odličnosti
sta investiciji javnega značaja in nista predmet tega razpisa.
4. Upravičeni stroški
V okviru javnega razpisa so do sofinanciranja upravičeni naslednji stroški znotraj
posameznih aktivnosti/investicij:
Aktivnost/investicija 1: Naložbe v modernizacijo, gradnjo in opremo tehnoloških
centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev in
naložbe povezane z novimi investicijami.
Upravičeni stroški:
a) nakup, gradnja, prenova, oprema
(vključno s komunikacijsko in informacijsko
infrastrukturo) prostorov,
b) nakup razvojno raziskovalne opreme
(instrumenti, laboratorijska oprema, računalniška strojna in programska oprema),
c) nakup novih strojev in opreme.
Aktivnost/investicija 2: Priprava strategij,
programov ter razvoj storitev tehnoloških
centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev,
grozdov in tehnoloških mrež zaradi ustvarjanja njihove zmogljivosti za podporo podjetjem ter vodenje projekta.
Upravičeni stroški:
a) stroški svetovanja in ostalih zunanjih
storitev,
b) ostali stroški povezani s pripravo strategij, pripravo programov, razvojem storitev
ter vodenjem projekta.
Aktivnost/investicija 3: Raziskovalni in
razvojni projekti podjetij in institucij znanja v okviru tehnoloških centrov, centrov
odličnosti, grozdov in tehnoloških mrež,
usmerjenih predvsem v krepitev sposobnosti prenosa in obvladovanja novih tehnologij
ter v razvoj novih tehnologij na prednostnih
področjih raziskav in tehnološkega razvoja,
ki so zlasti: informacijsko-komunikacijske
tehnologije, novi materiali, tehnologije vodenja procesov, biotehnologija s farmacijo
in tehnologije za trajnostno gospodarstvo
(predvsem okoljske tehnologije).
Upravičeni stroški:
a) Za razvojno raziskovalni projekt centra odličnosti:
– stroški opravljenih raziskovalnih ur v
FTE na konkretnem projektu, ki je predmet
sofinanciranja.

Št.

b) Za razvojno raziskovalne projekte, ki
se ne izvajajo v okviru centrov odličnosti:
– delovni stroški (raziskovalci, tehnično
in drugo osebje) med izvajanjem določenega razvojnega projekta,
– stroški uporabe instrumentov, opreme,
prostorov in zgradb,
– stroški raziskav trga, raziskovalnih
študij, tehničnega znanja, licenc, znanja
in patentov, neposredno povezani s projektom RR,
– stroški svetovanja in drugih storitev,
vključno z raziskovalci, tehničnim znanjem
in patenti, nabavljenimi iz zunanjih virov, neposredno povezani s projektom RR.
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,
– Raziskave
in
razvoj,
št.
0001-5228018-2000/II
in
0005-5228018-2000/II,
– Regionalna
shema,
št.
0004-5715334-2001/4,
– Pravilo de minimis.
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. Skupina mora obvezno
vključevati vsaj eno gospodarsko družbo in
predstavnike institucij znanja, razen v primeru investiranja v poslovne cone, kjer se
vključevanje predstavnikov institucij znanja
ne zahteva.
– Skupina partnerjev je dosegla dogovor o medsebojnem sodelovanju na
projektu, dosegla soglasje o predlaganih
aktivnostih/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, točka II.
– Skupina partnerjev je dosegla dogovor o nosilnih investitorjih, soinvestitorjih in
partnerjih posameznih aktivnosti/investicij
projekta. Nosilni investitorji bodo pogodbeni partner z ministrstvoma. Dogovor o
posamezni aktivnosti/investiciji formalizira
konzorcijska pogodba, ki je pripravljena v
skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, točka II. Nosilni investitorji v primeru
RR projektov v centrih odličnosti so javni
zavodi v skladu s četrto alineo točke 5.3
tega razpisa.
Skupina partnerjev z vlogo na razpis
predstavi projekt, ki lahko vključuje več namenov javnega razpisa, znotraj katerih mora
biti vključenih več vrst aktivnosti/investicij in
ki podpira uresničevanje skupne razvojne
strategije partnerjev. Skupina partnerjev
v okviru projekta predstavi posamezne
aktivnosti/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.
Posamezne aktivnosti/investicije skupin
partnerjev, posamezne aktivnosti/investicije
posameznih podjetij ali drugih organizacij
in institucij niso predmet prijave na javni
razpis.

39-42 / 23. 4. 2004 /

Stran

2475

5.2. Končni prejemniki
Pogodbeni partnerji z ministrstvoma bodo nosilni investitorji določeni v
konzorcijskih pogodbah za posamezne
aktivnosti/investicije. Končni prejemniki
sredstev bodo nosilni investitorji (pogodbeni
partnerji) ter tudi soinvestitorji, kolikor so njihova medsebojna razmerja jasno opredeljena v konzorcijskih pogodbah za posamezne
aktivnosti/investicije.
Končni prejemniki po programskem dopolnilu so tehnološki centri, tehnološki parki,
inkubatorji, podjetja, ustanove/institucije, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so gospodarske družbe in samostojni
podjetniki posamezniki, ki so registrirani po
Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 06/99,
36/00, 45/01, 50/02, 93/02), zavodi po Zakonu o zavodih (Ur. l. RS, št. 121/91, 8/96,
36/00) oziroma po Zakonu o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02) in
gospodarska interesna združenja,
– opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– 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,
– na dan 31. 12. 2003 niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02).
5.3. Ciljne skupine
Ciljne skupine so: tehnološki centri, tehnološki parki, inkubatorji, centri odličnosti,
grozdi, tehnološke mreže in skupine podjetij, ki se povezujejo na skupni razvojni
strategij. Izpolnjevati morajo še naslednje
pogoje:
– tehnološki center: deluje najmanj dve
leti, osnovna dejavnost je izvajanje RR aktivnosti in prenos znanja v podjetje, eden
izmed članov je institucija znanja,
– tehnološki park ali podjetniški inkubator: deluje vsaj tri leta in ima vsaj 10 inkubirancev ter 500 m2 uporabne površine,
– univerzitetni (spin off) inkubator mora
biti samostojna pravna oseba, ki deluje v
okviru univerz,
– prijavitelj razvojno raziskovalnih projektov v okviru centrov odličnosti mora biti
javni zavod, ki izpolnjuje pogoje za opravljane raziskovalne dejavnosti in je vpisan v evidenco pristojnega ministrstva za opravljanje
raziskovalne dejavnosti,
– podjetja, ki investirajo v poslovne cone
imajo podpisano urbanistično pogodbo z
občino za investicijo v poslovno cone oziroma podpisano pogodbo z lastnikom poslovne con.
Do sofinanciranja investicij v nove tehnološke centre, nove inkubatorje in tehnološke
parke so upravičeni/e le:
– grozdi, ki imajo formalno pravno organizacijsko obliko že vsaj eno leto, imajo
vzpostavljen management grozda in izdelano strategijo grozda do 2008, ki vključuje utemeljitve vzpostavitve tehnoloških
centrov, centrov odličnosti, inkubatorjev,
tehnoloških parkov in aktivnosti za njihove
vzpostavitve,
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– tehnološke mreže na področju biotehnologije in farmacije, informacijsko
komunikacijskih tehnologij, tehnologij vodenja procesov, novih materialov in okoljskih tehnologij, ki imajo jasno opredeljeno
strategijo razvoja tehnološke mreže do
2008. Strategija tehnološke mreže vključuje utemeljitve vzpostavitve tehnoloških
centrov, inkubatorjev, tehnoloških parkov,
centrov odličnosti in aktivnosti za njihovo
vzpostavitev.
5.4. 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
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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.
5.5. Finančni in drugi vstopni pogoji za
kandidiranje:
– predlagano sofinanciranje upravičenih
stroškov projekta mora biti vsaj 150,000.000
SIT, razen v primeru projektov v okviru
centrov odličnosti, kjer je najmanjša vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov
80,000.000 SIT,
– predlagano sofinanciranje upravičenih
stroškov posameznih materialnih investicij
projekta mora biti vsaj 70,000.000 SIT,
– predlagani delež upravičenih stroškov
razvojno raziskovalnih projektov je lahko
največ 45% vrednosti upravičenih stroškov
celotnega projekta in prijavljeni so lahko največ trije) razvojno raziskovalni projekti. Ta
pogoj ne velja za projekte, ki bodo spadali
v okvir centrov odličnosti, saj imajo ti lahko
le razvojno raziskovalne projekte. V okviru
celotnega projekta centra odličnosti je lahko
prijavljenih največ šest razvojno raziskovalnih projektov,

– 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. pravnomočno
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.
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
aktivnosti/investicije bodo lahko predmet
sofinanciranja le v primeru pozitivne ocene
celotnega projekta ter pozitivne ocene vsake
aktivnosti/investicije posebej. Ocena strokovne komisije bo na osnovi naslednjih meril:

6.1. Merila za ocenjevanje projektov kot celote
1
2

3
4

5

Merilo
Utemeljitev prispevka k doseganju ciljev EPD, prednostne naloge in ciljev ukrepa
Kakovost partnerstva, ki 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 (povezovanje v grozde, tehnološke mreže, tehnološki centri, tehnološki parki, inkubatorji, centri odličnosti)
ter v enakovredni zastopanosti partnerjev v projektu (finančni in drugi vložki v projekt)
Usposobljenost za izvedbo projekta (finančno, kadrovsko, materialno, organizacijsko,
komunikacijsko)
Skladnost ciljev projekta s skupno strategijo partnerjev, utemeljenost projekta iz vidika
aktivnosti/investicij projekta, predlagane finančne konstrukcije,
ekonomske upravičenosti ter utemeljitve samostojnega razvoja projekta
(neodvisnost od državnih pomoči)
Specifični prispevki (regionalni razvoj, doseganje okoljskih ciljev, razvoj
informacijske družbe)

Št. točk
25
30

20
15

10

6.2. Merila za ocenjevanje aktivnosti/investicij projekta (ne velja za razvojno raziskovalne projekte centrov odličnosti)
1

2

Merilo
Upravičenost za sofinanciranje 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)
Realnosti izvedbe aktivnosti/investicij
– Ekonomski in finančni vidik
– Tehnološki vidik

Št. točk
50

50

6.3. Merila za ocenjevanje za razvojno raziskovalne projekte centrov odličnosti
1

2

Merilo
Upravičenost za sofinanciranje 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)
Realnosti izvedbe aktivnosti/investicij
– Ekonomski in finančni vidik
– Tehnološki vidik

Št. točk
80

20

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
7. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje projektov v programskem obdobju 2004–2006,
z možnostjo koriščenja do 30. 6. 2008, je
8.313,410.000 SIT, od tega okvirno:
– namenska sredstva EU – ESRR:
6.235,057.000 SIT,
– slovenska soudeležba: 2.078,353.000
SIT.
Navedena sredstva so podana v tekočih
cenah. Sredstva bremenijo naslednje proračunske postavke: Ministrstvo za gospodarstvo, proračunski postavki 2053 in 2054 ter
Ministrstvo za šolstvo znanost in šport, proračunski postavki 4362 in 4363. Od celotne
višine nepovratnih sredstev je:
– za namen podpore razvojno raziskovalnim projektom skupin podjetij in institucij
znanja, ki se povezujejo za skupna vlaganja
v okviru centrov odličnosti, v okviru proračunskih postavk 4362 in 4363, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, okvirno namenjeno 1.229,056.000 SIT,
– za vse ostale namene razpisa pa v
okviru proračunskih postavk 2053 in 2054,
Ministrstvo za gospodarstvo, namenjeno
7.084,354.000 SIT.
8. Način prijave
Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti posredovana na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana), v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis Spodbujanje
razvoja inovacijskega okolja« na prednji
strani ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani.
Projekt partnerjev, ki je dvakrat zavrnjen,
tretjič ne more ponovno kandidirati za sredstva tega javnega razpisa.
9. Datum odpiranja vlog in razpisni rok
Razpis bo odprt do konca leta 2006.
Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10. junija
2004, drugo 9. julija 2004, tretje 10. septembra 2004. Nadaljnja odpiranja bodo vsake
tri mesece (začenši december 2004), 10. v
mesecu do porabe sredstev.
Pri vsakem odpiranju se upoštevajo vloge, ki so ne glede na način dostave prispele
v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 12. ure dva dni pred odpiranjem.
Vloge, ki prispejo po navedenem roku, se
prenesejo v naslednje odpiranje. Vlog, ki ne
bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo
obravnavala in se vrnejo prijavitelju.
10. Obveščanje o izboru: prijavitelji
vlog bodo o rezultatih javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 60 dni od datuma
odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni
na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport po podpisu pogodb za odobrene
aktivnosti/investicije.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www.mg-rs.si/
ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve
prijavitelja, poslane na elektronski naslov:
infoerdf1.mg@gov.si.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na naslovu: infoerdf1.mg@gov.si.
Ministrstvi bosta organizirali informativne
dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnih
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straneh Ministrstva za gospodarstvo http:
//www.mg-rs.si/, ter Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport: http://www.mszs.si/slo/.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-10363/04
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 ZJU, 110/02), Proračuna za leto 2004
in 2005 (Ur. l. RS, št. 118/02 in 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03), 16. in 30. člena Zakona o državni
upravi (Ur. l. RS, št. 52/02 in 56/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in
67/03), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 02/04), Uredbe o izvajanju
porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04), 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
javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij
1. Končni upravičenec: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe:
a) posameznih ključnih investicij na področju turistične infrastrukture, ki bodo pomembno vplivale na razvoj turistične destinacije, kamor sodijo investicije v:
– nastanitvene zmogljivosti,
– izrabo termalnih in zdravilnih vod za
razvoj turizma (bazenski kompleksi, vodni
parki),
– kongresne centre,
– izgradnjo in prenovo žičniških naprav
in umetno zasneževanje,
– turistično – rekreacijske komplekse
(igrišča za golf, marine, wellness centri,
športno rekreacijski objekti…), namenjene
pretežno turistom;
b) projektov razvoja organizacijskih
struktur na ravni turistične destinacije za
skupno planiranje, razvoj in trženje turistične
destinacije (management turistične destinacije), ki zajemajo naslednje aktivnosti:
a) Priprava skupnih strateških načrtov za
razvoj turistične destinacije,
b) Priprava marketinških načrtov turistične destinacije,
c) Vzpostavitev skupnih rezervacijskih
sistemov turističnih destinacij,
d) Razvoj in oblikovanje blagovnih
znamk turističnih destinacij,
e) Razvoj in vzpostavitev informacijskih
centrov,
f) Izvajanje promocije, trženjske aktivnosti in oblikovanje skupnih turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije.
3. Namen razpisa
Namen razpisa je spodbujanje investicij
v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture, ter
projektov razvoja organizacijskih struktur
na ravni turistične destinacije za skupno
planiranje, razvoj in trženje turistične desti-
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nacije ki bodo spodbudile razvoj turističnih
destinacij na geografskih in produktnih področjih, opredeljenih v Strategiji slovenskega turizma 2002–2006.
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
a) Upravičeni stroški za investicije v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo
nove turistične infrastrukture:
– stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– stroški nakupa zemljišč,
– stroški nakupa zgradb – objektov,
– stroški gradnje,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo: prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic in licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški nakupa novih naprav in opreme.
b) Upravičeni stroški za projekte razvoja
organizacijskih struktur na ravni turistične
destinacije za skupno planiranje, razvoj in
trženje turistične destinacije (management
turistične destinacije):
– stroški tržnih raziskav in analiz,
– stroški svetovanja,
– stroški sodelovanja na sejmih in razstavah,
– stroški nakupa novih strojev in opreme
nujnih za izvedbo projekta,
– stroški nakupa patentov, licenc, znanja,
– stroški zaščite patentov, znanja, licenc,
– stroški dela (vodja projekta) med izvajanjem projekta,
– stroški izdelave promocijskega materiala,
– stroški promocije turističnih proizvodov
in storitev.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upoštevajo naslednje sheme državnih
pomoči:
– regionalna
shema,
št.
0004-5715334-2001/4,
– program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002-2006, št. 0002-5715334-2002,
– pravilo de minimis.
5. Pogoji za kandidiranje
a) Investicije v obnovo in posodobitev
obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture:
1. Splošni pogoji
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo
samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe in zavodi.
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
pogoje:
– opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan 31. 12. 2003 niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99,110/99,97/00, 50/02 in 93/02).
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
do države,
– niso od leta 2000 pridobila in niso v
postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah,

Stran

2478 /

Št.

39-42 / 23. 4. 2004

– niso za isti namen že sofinancirana
iz drugih sredstev lokalnega ali državnega
proračuna oziroma sredstva iz tega naslova skupno z sredstvi iz tega razpisa ne
presegajo najvišje dovoljene višine državne
pomoči.
Gospodarske družbe, ki se uvrščajo
med velike družbe oziroma od teh podrejene družbe, (podrejene družbe so tiste, pri
katerih ima družba, ki ustreza pogojem za
veliko družbo, 20% ali več deleža ali glasovalnih pravic) so do razvojnih spodbud
upravičene le, če projekt predstavlja začetno investicijo.
2. Ostali pogoji
Predlagane investicije morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje:
1. skladnost investicije s predmetom in
namenom razpisa, skladnost s seznamom
končnih prejemnikov in pripravljenost vloge
v skladu z razpisno dokumentacijo,
2. investicija se mora izvajati v Sloveniji, in sicer na enem izmed štirih temeljnih
geografskih območij (Obala, Kras, širše območje Julijskih Alp, Pohorje-Maribor) ali na
obstoječih temeljnih produktnih področjih,
opredeljenih v Strategiji slovenskega turizma 2002-2006 (zdraviliški – wellness turizem, zabaviščni in poslovni turizem),
3. predračunska vrednost prijavljene investicije mora biti najmanj 300 mio SIT,
4. predlagatelj mora predložiti izjavo, da
ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa,
5. predlagatelj mora predložiti izjavo, da
ima zagotovljena premostitvena sredstva
za del pričakovanih sredstev iz naslova
tega razpisa, do povrnitve stroškov s strani
ministrstva,
6. iz finančne konstrukcije mora biti razvidno,da ima predlagatelj zagotovljenih vsaj
25% lastnih sredstev,
7. predlagatelj mora predložiti vsa pravnomočna dovoljenja za začetek izvajanja
investicije (pravnomočno gradbeno dovoljenje, lokacijska informacija…), ter izjavo, da
ima za izvedbo investicije pridobljena vsa
potrebna pravnomočna dovoljenja,
8. predlagatelj mora predložiti sklep
pristojnega organa upravljanja družbe ali
zavoda o potrditvi predloženega investicijskega projekta,
9. predlagatelj mora predložiti izjavo o
ohranitvi investicije v regiji za obdobje 5 let
po zaključku investicije za isti namen.
b) Projekti razvoja organizacijskih struktur na ravni turistične destinacije za skupno
planiranje, razvoj in trženje turistične destinacije (management turistične destinacije):
6. Splošni pogoji
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in
gospodarske družbe, ki ustrezajo pogojem
za mala ali srednja podjetja, zavodi in druge
javne institucije, združenja in društva.
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
pogoje:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji,
– na dan 31. 12. 2003 niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99,110/99,97/00, 50/02 in 93/02),
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
do države,
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– niso od leta 2000 pridobila in niso v
postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah,
– niso za isti namen že sofinancirana
iz drugih sredstev lokalnega ali državnega
proračuna oziroma sredstva iz tega naslova skupno z sredstvi iz tega razpisa ne
presegajo najvišje dovoljene višine državne
pomoči.
7. Ostali pogoji
Predlagani projekti morajo izpolnjevati
naslednje pogoje za kandidiranje:
1. skladnost projekta s predmetom in
namenom razpisa, skladnost s seznamom
končnih prejemnikov in pripravljenost vloge
v skladu z razpisno dokumentacijo,
2. projekt se mora izvajati v Sloveniji
in sicer na enem izmed štirih temeljnih
geografskih območij (Obala, Kras, širše
območje Julijskih Alp, Pohorje-Maribor) ali
na obstoječih temeljnih produktnih področjih, opredeljenih v Strategiji slovenskega
turizma 2002-2006 (zdraviliški – wellness
turizem, zabaviščni in poslovni turizem.),
3. projekt mora predstavljati več medsebojno povezanih aktivnosti navedenih v
predmetu razpisa v okviru namena spodbujanja razvoja organizacijskih struktur
turističnih destinacij,
4. predlagatelj mora predložiti izjavo, da
ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa,
5. predlagatelj mora predložiti izjavo, da
ima zagotovljena premostitvena sredstva
za del pričakovanih sredstev iz naslova
tega razpisa, do povrnitve stroškov s strani
ministrstva,
6. projekt mora imeti pisno izraženo podporo večjega števila ključnih subjektov s področja turizma v destinaciji.
7. sklep pristojnega upravnega organa
prijavitelja o potrditvi projekta.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, vloge, ki ne bodo
dopolnjene v določenem roku in vloge, ki ne
bodo skladne z nameni razpisa, se zavržejo
pred postopkom ocenjevanja.
8. Merila za izbor projektov
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z
nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
a) Investicije v obnovo in posodobitev
obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture
1. Skladnost s cilji ukrepa: 45 točk
– Skladnost z razvojnimi dokumenti Republike Slovenije in Enotnim programskim
dokumentom:
– prispevek k povečanju števila nočitev /
poudarjen infrastrukturni značaj /
povečanje števila dnevnih obiskovalcev
– število novih in ohranjenih delovnih
mest.
– Skladnost s strategijo turistične destinacije:
– prispevek k povečanju števila nočitev, dnevnih obiskovalcev, infrastrukturni
značaj.
2. Kvaliteta projekta: 15 točk
– izkazana ekonomska upravičenost
projekta,
– realni in jasno izraženi pričakovani
rezultati,
– organizacija izvedbe projekta in reference vodje projekta in projektne skupine.
3. Realnost izvedbe: 20 točk

– trdnost in zanesljivost finančne konstrukcije – izkazana finančna izvedljivost
projekta,
– skladnost stroškov s posameznimi
fazami in realnost višine predvidenih stroškov,
– realnost terminskega plana – izvedba investicije v predvidenem terminskem
planu.
4. Prednostni kriteriji: 20 točk
– regionalni kriterij,
– vplivi na horizontalne politike.
Ministrstvo za gospodarstvo si pridržuje
pravico preverbe navedenih podatkov v posamezni prijavi s strani neodvisnega zunanjega recenzenta.
b) Projekti razvoja organizacijskih struktur na ravni turistične destinacije za skupno
planiranje, razvoj in trženje turistične destinacije (management turistične destinacije)
1. Skladnost s cilji ukrepa: 20 točk
– skladnost s cilji Enotnega programskega dokumenta in Strategije slovenskega
turizma,
– skladnost s strategijo turistične destinacije,
– prispevek projekta k uresničevanju ciljev turistične destinacije.
2. Kvaliteta projekta: 45 točk
– realni in jasno izraženi pričakovani rezultati projekta,
– število, kakovost in pomen aktivnosti
– zagotovljena mora biti sinergija učinkov
posameznih aktivnosti (aktivnosti se morajo
dopolnjevati in voditi k skupnemu cilju),
– organizacija izvedbe projekta in reference vodje projekta in projektne skupine,
– število partnerjev pri projektu, oblika in
trajanje partnerstva.
3. Realnost izvedbe projekta: 15 točk
– realnost višine predvidenih stroškov za
projekt in za posamezno aktivnost,
– realnost terminskega plana izvedbe
projekta,
– trdnost in zanesljivost finančne konstrukcije – izkazana finančna izvedljivost
projekta.
4. Prednostni kriteriji: 20 točk
– regionalni kriterij,
– vplivi na horizontalne politike.
9. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
so na razpolago za sofinanciranje projektov
v programskem obdobju 2004–2006 z možnostjo koriščenja do 2008, je 8.313,410.000
SIT, od tega okvirno za:
– projekte
turistične
infrastrukture
7.897,738.000 SIT. Od tega so:
– namenska sredstva EU – ESRR:
5.923,304.000 SIT,
– slovenska soudeležba: 1.974,434.000
SIT.
– projekte razvoja organizacijskih struktur 415.672.000 SIT. Od tega so:
– namenska sredstva EU – ESRR:
311,754.000 SIT,
– slovenska soudeležba: 103,918.000
SIT.
Navedena sredstva so podana v tekočih
cenah.
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
2043
Razvoj
turističnih
destinacij-EU-strukturni skladi
2044 Razvoj turističnih destinacij-EU-strukturni skladi-slovenska udeležba.
Višina sofinanciranja posamezne investicije v obnovo in posodobitev obstoječe in
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izgradnjo nove turistične infrastrukture lahko
dosega največ 40% upravičenih stroškov investicije, oziroma največ 1.000,000.000 SIT,
razen v primeru investicij v Osrednje-slovenski statistični regiji SKTE-3, kjer višina sofinanciranja lahko dosega največ do 35%
upravičenih stroškov investicije oziroma
največ 1.000,000.000 SIT.
Višina sofinanciranja posameznega
projekta razvoja organizacijskih struktur
na ravni turistične destinacije za skupno
planiranje, razvoj in trženje turistične destinacije(management turistične destinacije) lahko dosega največ 40% upravičenih
stroškov projekta. Stroški promocije in izdelave promocijskega materiala in stroški
usposabljanja in določeni drugi s projektom
povezani stroški bodo sofinancirani po pravilu de minimis v višini do 100%. Skupna
vrednost sofinanciranja posameznega projekta upoštevaje upravičene stroške in stroške sofinancirane po pravilu de minimis, ne
more preseči 40,000.000 SIT.
10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje sofinanciranja je 2004-2006 z možnostjo
črpanja sredstev do 30. 6. 2008.
11. Način prijave: popolna vloga, v
skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti
posredovana na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (po
pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana) v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis Spodbujanje razvoja turističnih destinacij« na prednji strani ter polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.
12. Datumi odpiranja vlog
Razpis bo odprt do konca leta 2006. Prvo
odpiranje prispelih vlog bo 19. 5. 2004. Naslednja odpiranja bodo: 2. 6. 2004 in 30. 6.
2004 ter v nadaljevanju: vsak drugi mesec,
in sicer vsako prvo sredo (v primeru praznikov prvi naslednji delovni dan) v mesecih:
september, november, januar, marec, maj,
julij. Odpiranja niso javna in bodo potekala
do porabe sredstev.
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način
dostave prispele v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo najkasneje do 12. ure dva dni
pred odpiranjem.Vloge, ki bodo prispela po
navedenem roku se prenesejo v naslednje
odpiranje. Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijavitelju.
13. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni
v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo po podpisu
pogodb za odobrene aktivnosti.
14. Razpisna
dokumentacija:
razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnih straneh: http:
//www.mg-rs.si ali na sedežu Ministrstva za
gospodarstvo.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi
zahteve prijavitelja, poslane po elektronski
pošti na naslov: infoerdf2.mg@gov.si.
15. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na naslovu: infoerdf2.mg@gov.si. Ministrstvo bo organiziralo informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene
na spletnih straneh: http://www.mg-rs.si.
Ministrstvo za gospodarstvo

Št.

Št. 162-34/2004
Ob-10895/04
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo), Zakona
o izvrševanju proračuna RS za leto 2004
in 2005 (Ur. l. RS, št. 118/02 in 130/03) in
v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03), Sklepa Vlade
RS št. 915-13/2001-12 z dne 11. december
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. decembra 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. decembra 2003, Uredbe Sveta (ES)
št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredbe
(ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta
in sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem
socialnem skladu, Uredbe Komisije (ES) št.
438/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru
Strukturnih skladov, Uredbe Komisije (ES)
št. 448/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede postopkov
izvajanja finančnih popravkov pri pomoči iz
Strukturnih skladov, Uredbe Komisije (ES)
št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi
podrobnih pravil za izvedbo Uredbe Sveta
(ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih sofinancirajo strukturni
skladi in umika Uredbo (ES) št. 1145/2003
Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo,
znanost in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projekta
Partnerstvo izobraževanja in dela
v letih 2004 in 2005
1. Razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev, Evropskega socialnega
sklada.
2. Končni upravičenec sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
3. Predmet, namen in osnovni cilji javnega razpisa:
a) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta partnerstvo izobraževanja
in dela v letih 2004 do 2005, ki je del Enotnega programskega dokumenta RS (2004
– 2006) v 2. prednostni nalogi – Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje, ukrep:
Vseživljenjsko učenje.
b) Namen projekta je razviti aktivno partnerstvo izvajalcev javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega
izobraževanja ter gospodarstva.
c) Osnovni cilji projekta so oblikovati sistem, ki bo kot celoto vzpostavil:
– model sistematičnega skupinskega sodelovanja izvajalcev javno veljavnih izobraževalnih programov in nosilcev praktičnega
izobraževanja v delovnem procesu v skladu
z načelom povezovanja splošnega, strokovnega in praktičnega (oblikovanje regionalnih
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koalicij, priprava odprtega dela kurikuluma,
posredovanje primerov dobre prakse: poslovni primeri, primeri razvoja in inovacij,
primeri razvoja kadrov, tržišč, simulacije
poslovnih in delovnih situacij, učne firme,
priprava novih učbenikov, učnih pripomočkov ali učil …),
– mrežo vzorčnih skupin izvajalcev izobraževalnih programov in nosilcev praktičnega izobraževanja v delovnem procesu (teami učiteljev in zaposlenih v gospodarstvu
z nalogo posredovati pridobljeno znanje iz
partnerstva izobraževanja in dela izobraževalcem v šoli in v delovnem procesu),
– model sistematičnega usposabljanja
izvajalcev praktičnega izobraževanja v delovnem procesu, ki s prenovo poklicnega in
strokovnega izobraževanja dobivajo drugačno vlogo (inovativno posredovanje znanja in
veščin v praksi, vrednotenje znanja glede na
poklicne kompetence,...).
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Kot nosilci projekta na javni razpis lahko
kandidirajo:
– izvajalci javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega
izobraževanja s sklenjenim pisnim dogovorom o sodelovanju v projektu s predstavniki gospodarstva (podjetja, gospodarske
družbe, obrtniki) ali zbornico oziroma
združenjem,
– zbornice oziroma združenja znotraj
zbornic s sklenjenim pisnim dogovorom
o sodelovanju v projektu z izvajalci javno
veljavnih izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Posamezna institucija lahko na razpisu
sodeluje samo v eni vlogi, bodisi kot nosilec
bodisi kot partner v projektu.
5. Merila izbora prijavljenih projektov
V postopku izbora med prijavljenimi projekti bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– regionalni kriterij v skladu z določili zakonodaje s področja spodbujanja skladnega
regionalnega razvoja pri izvajanju Enotnega
programskega dokumenta 2004–2006,
– v skladu s prioritetami Enotnega programskega dokumenta 2004–2006 področje:
– turizma in gostinstva,
– kmetijstva,
– kovinsko predelovalne industrije,
– živilsko predelovalne industrije,
– storitvenih dejavnosti,
– skladnost predlaganega projekta s cilji
iz točke 3.c) tega razpisa,
– izvedljivost predlaganega projekta – realno ovrednoten in uravnotežen projekt.
6. Okvirna višina sredstev
Vrednost razpisa v letu 2004 je
13,000.000 SIT, v letu 2005 pa tudi
13,000.000 SIT. Ministrstvo bo posamezni
izbrani projekt sofinanciralo v okvirni vrednosti 3,000.000 SIT za posamezno leto.
Sredstva bodo črpana iz:
– integralnega proračuna, PP 4410 v
okvirni višini 3,250.000 SIT v letu 2004 in
v enaki okvirni višini, 3,250.000 SIT, v letu
2005,
– sredstev Evropskega socialnega sklada, PP 4423 v okvirni višini 9,750.000 SIT v
letu 2004 in v enaki okvirni višini, 9,750.000
SIT, v letu 2005.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sredstva dodeljena za leto 2004 bodo
porabljena v proračunskem letu 2004, sredstva dodeljena za leto 2005 pa v proračunskem letu 2005.
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8. Rok za izvedbo aktivnosti: predvideni
rok za začetek izvajanja predmeta razpisa je
junij 2004, predvideni rok zaključka projekta
pa je oktober 2005.
9. Vloga, poslana na ta razpis mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na javni razpis za sofinanciranje projekta
Partnerstvo izobraževanja in dela v letih
2004 in 2005 ter obrazec za načrtovanje,
dosegljiv na spletni strani Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, www.mszs.si ali
osebno med delovnim časom pri Službi za
razvoj kadrov Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
– pisni dogovor o sodelovanju v projektu,
– vsebinski opis projekta s predvidenimi
aktivnostmi, časovnim ter finančnim načrtom izvedbe.
10. Rok za oddajo vlog je trideset dni od
objave razpisa. Prijave na predpisanem obrazcu s prilogami navedenimi v 9. točki morajo
biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Služba
za razvoj kadrov, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako “Ne odpiraj – vloga
za Javni razpis za sofinanciranje projekta
Partnerstvo izobraževanja in dela v letih 2004
in 2005”. Prijava šteje za pravočasno, če je
bila oddana priporočeno po pošti najkasneje
na zadnji dan roka za oddajo prijav.
11. Odpiranje in ocenjevanje vlog: vloge
bo po izteku roka za oddajo vlog odprla in
ocenila strokovna komisija. Odpiranje vlog
bo potekalo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport tretji dan po preteku
roka za oddajo vlog in ne bo javno. Odprte
bodo le pravočasno prispele in pravilno
označene ovojnice.
12. Obveščanje o izidu: vlagatelji bodo o
izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30
dni od roka za oddajo vlog.
13. Preveritev utemeljenosti sklepa: vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila
iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko
vloži pisni zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izbiri v 8 dneh od prejema sklepa, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Služba za razvoj kadrov,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana. V zahtevku mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
vlaga zahtevo. Predmet zahtevka ne morejo
biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vloženi zahtevek ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi vlagatelji.
14. Razpisna dokumentacija, ki obsega
besedilo razpisa, obrazec za prijavo, obrazec za načrtovanje, obrazec za poročanje,
obrazec za ocenjevanje, vzorec pogodbe in
splošna navodila vlagateljem, je dosegljiva
na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, www.mszs.si. ali osebno
med delovnim časom pri Službi za razvoj
kadrov na naslovu, Kotnikova 38, Ljubljana.
Za dodatne informacije lahko pokličete po
tel. 01/478-42-21 Heleno Rosa, Bebo Adamič Tomič ali Natašo Miklavčič.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 162-33/2004
Ob-10900/04
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 – urad-
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no prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 118/02 in 130/03) in v skladu
s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 47/03 in 67/03), Sklepa Vlade RS št.
915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003 o potrditvi Enotnega programskega dokumenta
RS 2004–2006, potrditve Enotnega programskega dokumenta RS 2004–2006 s
strani Evropske Komisije v pismu komisarja
Michela Barniera z dne 18. 12. 2003, potrditve Programskega dopolnila k Enotnem
programskem dokumentu RS 2004-2006
na sestanku Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega programskega dokumenta
RS 2004-2006 z dne 10. 12. 2003, Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija
1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredbe (ES) št. 1784/1999 Evropskega
parlamenta in sveta z dne 12. julija 1999 o
Evropskem socialnem skladu, Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001 z dne 2. marca 2001 o
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov
upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v
okviru Strukturnih skladov, Uredbe Komisije
(ES) št. 448/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede postopkov
izvajanja finančnih popravkov pri pomoči iz
Strukturnih skladov, Uredbe Komisije (ES)
št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi
podrobnih pravil za izvedbo Uredbe Sveta
(ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih sofinancirajo strukturni
skladi in umika Uredbo (ES) št. 1145/2003
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projekta Partnerstvo
fakultet in šol v letih 2004 in 2005
1. Razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega
sklada.
2. Končni upravičenec sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
3. Predmet, namen in cilji javnega razpisa:
a) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta partnerstvo fakultet in šol v
letu 2004 do 2005, ki je del Enotnega programskega dokumenta RS (2004–2006)
znotraj 2. prednostne naloge – Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje – ukrep
Vseživljenjsko učenje.
b) Namen projekta je razviti aktivno partnerstvo med fakulteto in vzgojno izobraževalnimi zavodi, ki bi zagotavljalo kakovostno
začetno in nadaljevalno praktično usposabljanje diplomantov – strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju, podpiralo razvoj
sistema stalnega strokovnega spopolnjevanja kot oblike vseživljenjskega učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter
zagotavljalo pretok novega znanja v prakso
in skupno raziskovanje pedagoške prakse.
c) Osnovni cilji projekta so oblikovati sistem, ki bo kot celoto vzpostavil:
– model učne prakse kot del programa
začetnega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
– model sistematičnega uvajanja pripravnikov in začetnikov v pedagoškem poklicu
v vzgojno izobraževalno delo,

– modela izpopolnjevanja oziroma stalnega strokovnega spopolnjevanja kot oblike
vseživljenjskega učenja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju,
– model skupnih raziskav pedagoške
prakse in neposredni uporabi rezultatov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Na razpisu lahko kandidirajo:
– visokošolski zavodi, ki so registrirani
za izvajanje javno veljavnih študijskih programov za izobraževanje učiteljev,
– imajo sklenjen pisni dogovor o partnerskem sodelovanju v projektu z najmanj
petimi javnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v Sloveniji.
5. Merila izbora prijavljenih projektov
V postopku izbora med prijavljenimi projekti se bodo upoštevali naslednji kriteriji:
– skladnost vsebine predlaganega projekta z osnovnimi cilji opredeljenimi v tem
razpisu,
– izvedljivost predlaganega projekta – realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– načrt vključitve v projekt vsaj enega
tujega visokošolskega zavoda, ki izvaja
javno veljavne študijske programe za izobraževanje učiteljev ter v svoji državi razvija
ali sodeluje v projektih partnerskih povezav
s šolami,
– sklenjeni pisni dogovori o sodelovanju v projektu z vzgojno-izobraževalnimi
zavodi z različnih vzgojno-izobraževalnih
področij,
– sklenjeni pisni dogovori z več kot petimi javnimi šolami,
– v projekt vključeni vzgojno-izobraževalni zavodi iz različnih regij,
– reference visokošolskega zavoda pri
dosedanjem izvajanju izpopolnjevanja oziroma spopolnjevanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju v študijskih letih
2001/02, 2002/03 in 2003/04.
6. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost razpisa je v letu 2004
25,000.000 SIT v letu 2005 pa 60,000.000
SIT. Ministrstvo bo posamezni izbrani projekt
sofinanciralo v okvirni višini 6,000.000 SIT v
letu 2004, ter v okvirni višini 15,000.000 SIT
v letu 2005.
Sredstva bodo črpana iz:
– integralnega proračuna, PP 4410 v
okvirni višini 6,250.000 SIT v letu 2004 in v
okvirni višini 15,000.000 SIT v letu 2005,
– sredstev Evropskega socialnega sklada s PP 4423 v okvirni višini 18,750.000 SIT
v letu 2004 in okvirni višini 45,000.000 SIT
v letu 2005.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sredstva dodeljena za leto 2004 bodo
porabljena v proračunskem letu 2004, sredstva dodeljena za leto 2005 pa v proračunskem letu 2005.
8. Rok za izvedbo aktivnosti: predvideni
rok za začetek izvajanja predmeta razpisa je
junij 2004, predviden rok zaključka projekta
pa je oktober 2005.
9. Vloga, poslana na ta razpis mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na javni razpis za sofinanciranje projekta
Partnerstvo fakultet in šol v letih 2004 in
2005, ter obrazec za načrtovanje dosegljiv
na spletni strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, www.mszs.si ali osebno med
delovnim časom pri Službi za razvoj kadrov
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
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– odlok o ustanovitvi,
– vsebinski opis projekta s predvidenimi
aktivnostmi, časovnim ter finančnim načrtom izvedbe,
– pisni dogovor o partnerskem sodelovanju v projektu z najmanj petimi javnimi
vzgojno-izobraževalnimi zavodi v Sloveniji.
10. Rok za oddajo prijav je trideset dni
od objave razpisa. Prijave na predpisanem
obrazcu s prilogami navedenimi v točki 9.
morajo biti poslane priporočeno po pošti
na naslov Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Služba za razvoj kadrov, Trg OF
13, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici, označeni s polnim
nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno
oznako “Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za financiranje projekta Partnerstvo
fakultet in šol v letih 2004 in 2005”. Vloga
se šteje za pravočasno, če je bila oddana
priporočeno po pošti najkasneje na zadnji
dan roka za oddajo vlog.
11. Odpiranje in ocenjevanje vlog: vloge
bo po izteku roka za oddajo vlog odprla in
ocenila strokovna komisija. Javno odpiranje vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana, tretji delovni dan po poteku roka
za oddajo vlog. Odprte bodo le pravočasno
prispele in pravilno označene ovojnice.
12. Obveščanje o izidu: vlagatelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30
dni od roka za oddajo vlog.
13. Preveritev utemeljenosti sklepa:
vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pisni zahtevek za preveritev
utemeljenosti sklepa o izbiri v 8 dneh od
prejema sklepa, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Služba za
razvoj kadrov, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. V
zahtevku mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih vlaga zahtevo. Predmet zahtevka ne morejo biti postavljena merila za
izbiro končnih prejemnikov. Vloženi zahtevek ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji.
14. Razpisna dokumentacija, ki obsega
besedilo razpisa, obrazec za prijavo na
razpis, obrazec za načrtovanje, obrazec
za poročanje, obrazec za ocenjevanje,
vzorec pogodbe ter splošna navodila vlagateljem, je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
www.mszs.si. ali osebno med delovnim
časom pri Službi za razvoj kadrov na naslovu, Kotnikova 38, Ljubljana. Za dodatne
informacije lahko pokličete Heleno Rosa ali
Natašo Miklavčič na tel. 01/47-84-221.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 604-04-18/2004
Ob-10903/04
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02), 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. 47/03 in 67/03), 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, po-

Št.

trditve Programskega dopolnila k Enotnem
programskem dokumentu RS 2004-2006
na sestanku Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega programskega dokumenta
RS 2004–2006 z dne 10. 12. 2003, Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredbe (ES) št. 1784/1999
Evropskega parlamenta in sveta z dne
12. julija 1999 o Evropskem socialnem
skladu, Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001
z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1260/1999 glede sistemov upravljanja
in nadzora pomoči, dodeljene v okviru
Strukturnih skladov, Uredbe Komisije (ES)
št. 448/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede postopkov
izvajanja finančnih popravkov pri pomoči
iz Strukturnih skladov, Uredbe Komisije
(ES) št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki
spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvedbo Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih sofinancirajo
strukturni skladi in umika Uredbo (ES) št.
1145/2003 Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja
odraslih ter razvijanje in širjenje mrež
z IKT podprtih lokalnih/regionalnih
svetovalnih centrov in centrov za
poklicno svetovanje
1. Končni upravičenec je Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost
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 ter Aktivnost 2.3.5 Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja pri
odraslih in izobraževanje ter usposabljanje
osipnikov.
2. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
izobraževalnih programov in infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih.
Načrtovane aktivnosti na osnovi tega
razpisa so naslednje:
1. Izobraževanje po programu Most do
izobrazbe (v nadaljevanju UŽU MI).
Za izobraževalni program UŽU-MI bo v
letu 2004 odobrenih 16, v letu 2005 pa 34
izvedb. V letu 2004 bo izbranih 8, v letu
2005 pa 17 izvajalcev.
2. Izobraževanje po programu Beremo
in pišemo skupaj (v nadaljevanju UŽU
BIPS).
Za izobraževalni program UŽU-BIPS bo
v letu 2004 odobrenih 15, v letu 2005 pa
35 izvedb. V letu 2004 bo izbranih 8, v letu
2005 pa 17 izvajalcev.
3. Izobraževanje po programu Projektno
učenje za mlajše odrasle (v nadaljevanju
PUM).
V letu 2005 bodo z izvajanjem izobraževalnega programa začeli 4 izbrani prijavitelji, ki bodo z delom nadaljevali v letu 2006.
4. Aktivnosti za uporabo modela samoevalvacije Ponudimo odraslim kakovostno
izobraževanje (v nadaljevanju: POKI).
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V letu 2004 bo z delom v projektu začelo 10 izbranih prijaviteljev, v letu 2005
15 izbranih prijaviteljev. Izbrani prijavitelji
bodo v projektu sodelovali dve leti. Po
enem letu bodo morali dokazati, da so
opravili vse faze samoevalvacije, kakor
so opredeljene v modelu za prvo leto,
kar je pogoj za sodelovanje v projektu v
drugem letu.
5. Dejavnost lokalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih (v nadaljevanju: ISIO).
a) V letu 2004 bo z razvojem projekta
začelo 5 izbranih prijaviteljev. V letu 2005
bo nova ISIO odprlo 5 izbranih prijaviteljev, ki bodo nadaljevali z delom v letu
2006.
b) Za širitev dejavnosti v letu 2005 in
2006 bo izbranih do 9 ISIO.
6. Dejavnosti informiranja in svetovanja
za mlade, ki niso vključeni v izobraževalni
sistem ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ISM).
Izbranih bo 6 izvajalcev, ki bodo najbolje
zadoščali kriterijem v razpisu. Dejavnosti
se bodo izvajale v letu 2005 in 2006.
3. Namen javnega razpisa
Namen je povečati stopnjo udeležbe v
vseživljenjskem učenju.
Cilji:
– doseči večjo prožnost ponudbe izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga dela,
– zagotoviti kakovostno informiranje,
svetovanje in dostopnost možnosti izobraževanja in usposabljanja za vse z vzpostavljanjem lokalnih/regionalnih svetovalnih
centrov in kontaktnih točk za vseživljenjsko
učenje,
– spodbujati izvajanje sistema zagotavljanja kakovosti s posebnim poudarkom na
širitvi modela samoocenjevanja,
– povečati udeležbo ljudi z nezaključenim šolanjem in tistih, ki so zgodaj zapustili izobraževanje, v izobraževanju in
usposabljanju.
4. Splošni pogoji za kandidiranje
Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni z javnim razpisom.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane v Republiki Slovenji, in sicer:
– pod točkami od 1 do 4 pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: “ prijavitelji”), ki imajo registrirano izobraževalno
dejavnost,
– pod točko 5 pravne osebe, ki imajo
poleg izobraževalne registrirano še svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih,
– pod točko 6 pravne osebe, ki imajo
registrirano ali z zakonom opredeljeno
svetovalno dejavnost za področje informiranja in poklicnega svetovanja za mladino
in mlajše odrasle.
Prijava na ta razpis mora biti poslana
na predpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije.
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
ali svetovanja.
Prijavitelji pod točkama 1 in 2 morajo
priložiti:
– dokazilo o vpisu v razvid izvajalcev
javno veljavnih programov pri Ministrstvu
ali
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– izjavo, da bodo zagotovili strokovne
delavce, ki izpolnjujejo pogoje, določene v
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. 27/03), ki se bodo usposabljali
po programu za učitelje UŽU MI in/ali UŽU
BIPS in da bodo izvedli najmanj 2 izvedbi
letno.
Izbrani prijavitelji bodo financirani po
vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih
programov pri Ministrstvu.
Prijavitelji pod točko 3 morajo priložiti:
– izjavo, da bodo zagotovili strokovne
delavce, ki izpolnjujejo pogoje, določene v
Odredbi o smeri izobrazbe mentorske skupine in mentorjev v izobraževalnem programu Projektno učenje za mlajše odrasle (Ur.
l. RS, št. 63/99), ki se bodo usposabljali po
programu za mentorje PUM,
– izjavo, da zagotavljajo prostore in opremo potrebno za izvedbo programa v skladu
z Odredbo o strokovni izobrazbi strokovnih
delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih (Ur.
l. RS, št. 82/98).
Izbrani prijavitelji bodo financirani po
vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih
programov pri Ministrstvu.
Prijavitelji pod točko 4 so lahko tisti, ki:
– so vpisani v razvid izvajalcev javno-veljavnih programov pri Ministrstvu,
– vsaj tri leta izvajajo izobraževanje
odraslih v javno veljavnih programih,
– še niso bili vključeni v projekt POKI.
Priložiti morajo:
– podatke o številu vpisanih odraslih
udeležencev izobraževanja v javno veljavne izobraževalne programe splošnega,
poklicnega ali strokovnega izobraževanja v šolskih letih 2001/2002, 2002/03 in
2003/2004.
– izjavo, da bodo oblikovali skupino za
kakovost, ki bo v izobraževalni organizaciji vpeljevala projekt in spremljala njegovo
realizacijo,
– izjavo, da bodo zagotovili udeležbo
ravnatelja oziroma direktorja, vodje izobraževanja odraslih oziroma vodje enega
izmed izobraževalnih področij ter članov
skupine za kakovost na temeljnem usposabljanju za implementacijo projekta v izobraževalno organizacijo;
Prijavitelji pod točko 5 morajo priložiti:
a) Za nova ISIO morajo priložiti zasnovo
projekta za razvoj in vzpostavitev ISIO, ki
vsebuje:
– opis dosedanjih izkušenj s področja
svetovalne dejavnosti v izobraževanju
odraslih,
– opis dosedanjega sodelovanja in povezovanja z organizacijami v okolju za izvajanje svetovanja v izobraževanju odraslih
in širše izobraževalne dejavnosti,
– oceno potreb po razvoju in vzpostavitvi
lokalnega svetovalnega središča za izobraževanje odraslih v izbrani regiji.
b) Za širitev obstoječih ISIO:
– izjavo o tem, da izvajajo dejavnost
ISIO v skladu s projektom Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
– ISIO;
– podatke o opravljenem številu svetovalnih ur v 6 mesečnem obdobju od septembra leta 2003 dalje.
Prijavitelji pod točko 6 morajo priložiti:
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a) Opis dosedanjega dela na področju
svetovalne dejavnosti v izobraževanju in
poklicnem svetovanju mladim in mlajšim
odraslim.
b) Dokazila o dosedanjem sodelovanju z
drugimi organizacijami v okolju na področju
dela z mladimi.
c) Opis baze podatkov za svetovanje o
izobraževalnih in zaposlitvenih možnostih,
ki jo imajo v organizaciji.
d) Opis možnosti za povezovanje v regionalne mreže.
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.
5. Merila izbora
Natančnejša merila za izbor so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Upravičeni stroški in aktivnosti
Za predmet javnega razpisa iz 1., 2., 3.,
5. in 6. točke so upravičeni ti stroški:
– stroški za plače za strokovno in administrativno delo s prispevki,
– stroški za plačilo za delo po pogodbah,
– materialni stroški (telefon, pisarniški
material, izdatki za službena potovanja,
ipd.),
– računalniška in programska oprema,
– stroški vzpostavitve dodatnih mrež,
– publikacije, tiskovine, gradiva.
Za predmet javnega razpisa iz 4. točke
so upravičeni ti stroški:
– računalniška podpora – priprava
ustreznih računalniških programov, s katerimi bo vsaki šoli omogočena računalniška
podpora za instrumentarij, s katerim se ugotavlja kakovost,
– izdelava načrta za ugotavljanje kakovosti na šolah,
– izvedba postopka ugotavljanja kakovosti – samoevalvacija – na šolah,
– izdelava poročil na šolah,
– seznanjanje vseh zainteresiranih (lokalna skupnost, starši, učenci,…).
7. Posebni pogoji, zahtevani s strani Evropskega socialnega sklada
7.1 Poročanje
Izvajalec projekta mora upoštevati dodatne zahteve o poročanju, ki so specifične
za Evropski socialni sklad (ESS modul) in
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so posebej navedene v razpisni dokumentaciji.
Zahtevani podatki o izvedbi projektov se
morajo zajemati na ravni izvajalca projekta
ter se preko predpisanega načina 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;
7.2 Horizontalne politike: pri izvajanju
aktivnosti ukrepa vseživljenjsko učenje je
potrebno upoštevati horizontalne prioritete,
ki so navedene v Enotnem programskem
dokumentu. Natančnejša opredelitev upoštevanja horizontalnih prioritet je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
7.3 Regionalni razvoj: kriteriji regionalnega razvoja niso izločilni kriterij 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.
7.4 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
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 končni prejemniki (udeleženci izobraževanja in usposabljanja), obveščeni o sofinanciranju iz
Evropskega socialnega sklada.
8. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega
javnega razpisa, je 514,430.676 SIT, v posameznih letih pa:

2004

2005

2006

UŽU MI

31,353.344

69,957.141

0

UŽU BIPS

13,919.040

34,101.648

0

Proračunska
postavka

0

79,465.933

83,439.230

7,200.000

19,750.000

0

4439, 4435

23,377.760

43,833.290

43,833.290

4379, 4380

0

32,100.000

32,100.000

4379, 4380

75,850.144

279,208.012

159,372.520

514,430.676
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Od skupnega zneska po tem razpisu bo
prispevek iz Evropskega socialnega sklada
znašal 385,823.007 SIT, iz lastne udeležbe
pa 128,607.669 SIT.
Najnižja višina sredstev za posamezno
aktivnost iz tega javnega razpisa je 720.000
SIT, najvišja pa 21,000.000 SIT.
Sredstva bodo črpana iz teh proračunskih postavk:
– PP 4439 Strukturni skladi – tuja udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje odraslih za
zmanjšanje izobraževalnega primanjkljaja,
– PP 4435 Strukturni skladi – lastna udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje odraslih za
zmanjšanje izobraževalnega primanjkljaja,
– PP 4379 Strukturni skladi – tuja udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje odraslih,
razvoj mreže svetovalnih središč,
– PP 4380 Strukturni skladi – lastna udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje odraslih,
razvoj mreže svetovalnih središč.
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 Ministrstvo.
9. Obdobje za porabo sredstev: za sredstva, dodeljena za leto 2004, mora izbrani
izvajalec finančna in druga zahtevana dokazila za izplačilo posredovati Ministrstvu
najkasneje do 15. 10. 2004, za leto 2005 do
15. 10. 2004, za leto 2006 pa prav tako do
15. 10. 2006.
10. Rok za izvedbo aktivnosti: predvideni
rok za začetek izvajanja aktivnosti iz razpisa je 30. maj 2004. Čas izvajanja celotnega
projekta pa je od 30. maja 2004 do 15. oktobra 2006.
11. Rok in način prijave na razpis: rok za
oddajo prijav je 30 dni po objavi tega razpisa
oziroma najkasneje do 24. maja 2004.
Prijave na predpisanem obrazcu z vso
potrebno dokumentacijo morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Sektor
za izobraževanje odraslih, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Prijave morajo biti poslane v zaprti
ovojnici z označenim imenom in naslovom
prijavitelja ter vidno označbo »Ne odpiraj!
– Vloga za sofinanciranje izobraževanja
odraslih 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.
12. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa
Postopek izbire bo vodila strokovna komisija. V skladu s tretjim odstavkom 178.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije odpiranje
vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo s
sklepom odločil minister za šolstvo, znanost
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.
13. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na
pisno zahtevo oziroma osebno v tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Kotnikova 38 v Ljubljani, v delovnem času
pri Marini Horvat, tel. 01/478-42-37. Do-

Št.

stopna je tudi na spletnih straneh http:
//www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp.
Dodatne informacije lahko dobite pri mag.
Katji Dovžak, tel. 01/478-42-43.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-10904/04
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in
2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike
v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04),
Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00),
Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici (Ur.
l. RS, št. 41/99), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96, 67/02 in 36/03),
Zakona o živinoreji (Ur. l. RS, št. 18/02),
Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 12/91)
ter v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 115/03 – UPB3), Sklepa Vlade RS
št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003 o
potrditvi Enotnega programskega dokumenta RS 2004–2006, potrditve Enotnega
programskega dokumenta RS 2004-2006 s
strani Evropske Komisije v pismu komisarja
Michela Barniera z dne 18. 12. 2003, potrditve Programskega dopolnila k Enotnem
programskem dokumentu RS 2004–2006
na sestanku Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega programskega dokumenta
RS 2004-2006 z dne 10. 12. 2003, Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija
1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredbe (ES) št. 1784/1999 Evropskega
parlamenta in sveta z dne 12. julija 1999 o
Evropskem socialnem skladu, Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001 z dne 2. marca 2001 o
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov
upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v
okviru Strukturnih skladov, Uredbe Komisije
(ES) št. 448/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede postopkov
izvajanja finančnih popravkov pri pomoči iz
Strukturnih skladov, Uredbe Komisije (ES)
št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi
podrobnih pravil za izvedbo Uredbe Sveta
(ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih sofinancirajo strukturni
skladi in umika Uredbo (ES) št. 1145/2003,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti
posodabljanja in razvijanja
izobraževalnih programov srednjega
šolstva in višjega šolstva s področja
kmetijstva in živilstva v letih 2004, 2005
in 2006
1. Razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega
sklada in se nanašajo na ukrep Enotnega
programskega dokumenta 2.3 Vseživljenjsko učenje, Aktivnost 2.3.2, podaktivnost
2.3.2.1 Posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v
poklicnem in terciarnem izobraževanju.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (v
nadaljevanju: ministrstvo) bo v letih 2004,
2005 in 2006 financiralo aktivnosti, povezane s posodabljanjem in razvojem srednješolskih in višješolskih programov, pri čemer
se upošteva modularna sestava programov,
tesna povezanost z gospodarstvom in trgom
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dela, še posebej pri realizaciji odprtega kurikula na lokalni/regionalni ravni ter koncept
vseživljenjskega učenja.
2. Za financiranje lahko kandidirajo:
– zasebni in javni zavodi in subjekti, ki se
ukvarjajo s pripravo, načrtovanjem in izvajanjem izobraževanja in usposabljanja mladih
in odraslih na področju kmetijstva in živilstva
kot javne službe,
– javni zavodi, ustanovljeni za razvojno
in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju
za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja (v nadaljevanju prijavitelji).
3. Okvirna vsota denarja, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2004, 2005 in
2006 za financiranje aktivnosti pri izdelavi
celostne strategije srednjega poklicnega in
strokovnega ter višješolskega izobraževanja
na področju kmetijstva in živilstva, posodabljanju in razvijanju srednješolskih in višješolskih študijskih programov na tem področju,
širjenju sistema zagotavljanja kakovosti,
zmanjševanja izobrazbenega primanjkljaja
kmečkih gospodarjev in izobraževanje ter
usposabljanje ljudi z nedokončanim šolanjem, preprečevanja osipa ter razvoju medpodjetniških centrov, je:
– v letu 2004: 10,000.000 SIT (sredstva
bodo črpana iz sredstev lastne udeležbe: PP 4427 – 750.000 SIT in PP 4410
– 1,750.000 SIT ter evropskih sredstev:
PP 4431 – 2.250.000 SIT in PP 4423
– 5.250.000 SIT)
– v letu 2005: 78.000.000 SIT(sredstva
bodo črpana iz sredstev lastne udeležbe: PP
4427 – 4,500.000 SIT, PP 4410 – 5,000.000
SIT in PP 4396 – 10,000.000 SIT ter evropskih sredstev: PP 4431 – 13,500.000 SIT,
PP 4423 – 15,000.000 SIT in PP 4391
– 30,000.000 SIT)
– v letu 2006: 78,000.000 SIT(sredstva bodo črpana iz sredsten lastne udeležbe: PP 4427 – 750.000 SIT, PP 4410
– 1,750.000 SIT PP 4396 – 10,000.000 SIT
ter evropskih sredstev: PP 4431 – 2,250.000
SIT, PP 4423 – 5,250.000 SIT in PP 4391
– 30,000.000 SIT)
4. V skladu z razpisno dokumentacijo
mora prijava na razpis vsebovati časovno
določen program o izvedbi projekta, v katerem bodo navedeni:
– vizija oziroma pogled prijavitelja o
nadaljnjem razvoju koncepta slovenskega
srednjega in viškega šolstva na področju
kmetijstva in živilstva, njegovi vlogi pri razvoju lokalnega/regionalnega okolja, še posebej v okviru ustreznega medresorskega
povezovanja ter v povezavi z evropskim
prostorom;
– aktivnosti, povezane z izdelavo izhodišč in metodologije za prenovo, posodobitev in pripravo srednješolskih in višješolskih programov na področju kmetijstva
in živilstva;
– nosilci in udeleženci izvedbe aktivnosti ter
– specifikacija stroškov.
Pri pripravi o izvedbi projekta je treba
upoštevati horizontalne prioritete ukrepa
vseživljenjskega učenja, ki so navedene
v Enotnem programskem dokumentu, oziroma dodatno obrazložene v razpisni dokumentaciji.
5. Financirale se bodo aktivnosti:
a) organizacija in izvedba dela strokovnih skupin, delavnic, posvetov, izobraževanj
oziroma seminarjev, kjer bo predvideno sodelovanje partnerjev iz izobraževanja, zaposlovanja in gospodarstva, zaradi:
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– uresničevanja novih strokovnih izhodišč za pripravo programov srednjega in
višjega strokovnega izobraževanja,
– izdelave enotnih meril za kreditno
ovrednotenje višješolskih študijskih programov po metodologiji ECTS, pri čemer se
upošteva modularna sestava programov,
odpiranje kurikula za potrebe gospodarstva
in trga dela ob uveljavljanju koncepta vseživljenjskega učenja,
– izdelave predloga kreditnega ovrednotenja posameznega ali več višješolskih
študijskih programov;
b) posodabljanje obstoječih in razvijanje novih programov izobraževanja in
usposabljanja v poklicnem in strokovnem
izobraževanju ter višjem šolstvu, vključno
s pripravo široke palete kratkih formalnih
in neformalnih programov usposabljanja, s
posebnim poudarkom na informacijsko-komunikacijski tehnologiji in izobraževanju na
daljavo ter razvoju dodatka k spričevalom
oziroma diplomam;
c) izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v srednjih strokovnih in poklicnih ter
višjih šolah, ki bodo odgovorni za izvedbo,
uporabo spremljavo, evalvacijo novih konceptov in programov ter nadzor nad sistemom kreditnega vrednotenja po ECTS;
d) širjenje sistema zagotavljanja kakovosti, usmerjenem v zagotavljanje kakovosti
na podlagi načel samoocenjevanja s posebnim poudarkom na ustanovah za poklicno izobraževanja in usposabljanje odraslih;
zagotovljena bo vključenost kmetijskih šol
in šolskih centrov v mrežo ustanov, ki bodo
uporabljale model zagotavljanja kakovosti;
e) zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja kmečkih gospodarjev in izobraževanje ter usposabljanje ljudi z nedokončanim
šolanjem, nizko stopnjo pismenosti preko
individualiziranih, formalnih ali neformalnih
oblik učenja;
f) preprečevanje osipa v okviru dveh
temeljnih usmeritev – z vzpostavitvijo organizacijske in programske mreže svetovanja,
s posebnim poudarkom na razvoju kmetije
oziroma samozaposlitve absolventov kmetijskih in živilskih šol ter pripravo posebnih
programov reintegracije osipnikov kmetijskih in živilskih šol;
g) vzpostavitev medpodjetniških centrov
v kmetijstvu na osnovi povezovanja posesti
in delavnic biotehniških šol s konkretnim
ciljem usposabljanje kmetov, kmečkih gospodarjev, gospodinj, podjetnikov, ki jim je
kmetijstvo dopolnilna dejavnost, in medpodjetniških centrov v živilstvu.
Zgoraj opisane aktivnosti morajo biti razvidne iz programa.
6. Merila izbire projektov
Za izvajanje ukrepa je predviden javni
razpis
Prednost bo namenjena tistim predlagateljem projektom, ki zagotavljajo:
– skladnost z medsektorsko in medresorsko določenimi nacionalnimi prednostnimi nalogami in področji razvoja;
– skladnost s strategijami in politikami
EU (Lizbonska deklaracija, Evropska primerjalna analiza izobraževanja in usposabljanja, Memorandum o vseživljenjskem
učenju, Evropska politika zaposlovanja,
Koebenhavnska deklaracija, Bolonjska
deklaracija, prednostne naloge programa,
Leonardo da Vinci);
– stopnjo koncentracije in kakovosti predvidenih partnerstev (vse ravni:
lokalna/regionalna/nacionalna; izobraževa-
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nje, gospodarstvo, zaposlovanje, zdravje,
odvisno od predvidene aktivnosti);
– stopnjo skladnosti z regionalno razvojno politiko;
– stopnjo skladnosti s horizontalnimi
prednostnimi nalogami;
– sposobnost za izvajanje projekta
(organizacijsko, strokovno, finančno, pripravljenost na zamisli projekta);
– sposobnost izvedbe celovite prenove
programov po vsej vertikali in za vse poklicne standarde.
7. Pri pripravi programa o izvedbi projekta je treba upoštevati horizontalne prioritete
ukrepa vseživljenjsko učenje, ki so navedene v Enotnem programskem dokumentu.
Enake možnosti
Področje kmetijstva in živilstva je področje, kjer je zagotavljanje enakih možnosti realen problem (zaradi tradicionalno ruralnih
kulturnih vzorcev na podeželju) ali pa zaradi
relativno nizke izobrazbene strukture. Enake možnosti v izobraževanju, usposabljanju, vključno z usposabljanjem na področju
informacijsko-komunikacijske tehnologije
in učenju se spodbujajo s strategijo vseživljenjskega učenja in aktivnostmi, ki so v
skladu z nacionalnimi politikami ter ukrepi
za krepitev enakih možnosti za ženske (več
žensk tehničnih in naravoslovnih znanostih,
med vodstvenimi kadri podjetij s področja
kmetijstva in živilstva).
Varstvo okolja in trajnostni razvoj
V skladu z nacionalno in EU strategijo
bo na podlagi interdisciplinarnega pristopa
razvit poseben sklop vsebin (modul) usposabljanja za okoljsko izobraževanje, ki bo z
različnimi vsebinskimi poudarki namenjen
različnim ciljnim skupinam (učitelji in izvajalci usposabljanja v šolah in podjetjih) oziroma bo osnova za certificiranje on razvoj
nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Razvoj vsebin bodo usklajevali Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo
za zdravje in Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo in bo odražal tudi lokalne/regionalne
značilnosti.
8. Regionalni razvoj: kriteriji regionalnega razvoja niso izločilni kriterij 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.
9. 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.
Zahtevani podatki o izvedbi projektov, se
morajo zajemati na ravni izvajalca projekta
ter se preko predpisanega načina posredovati končnemu upravičencu (MŠZŠ).
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;
10. 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 MŠZŠ za vse aktivnostih v zve-

zi 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 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«.
11. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje
popolnosti nadzora in resničnosti podatkov,
posredovanih s strani 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 (faz, operacij).
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 podatke
iz priloge razpisne dokumentacije Podatki
za poročanje.
12. Prijave na razpis morajo prispeti
v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj
– prijava na razpis za financiranje aktivnosti
pri posodabljanju in razvijanju višješolskih
študijskih programov v letih 2004, 2005 ter
2006« ter z navedbo imena in naslova pošiljatelja. Ne glede na način oddaje prijave,
morajo biti v glavni pisarni Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, najkasneje do 1. 6. 2004 do 15. ure.
13. Obravnavane bodo v roku dostavljene in pravilno označene prijave. Odpiranje
prijav bo 3. 6. 2004 ob 10. uri v sejni sobi
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13/4. nadstropje. Sklep o izbiri bo sprejet
najkasneje do 18. 6. 2004. Nepravočasne in
nepravilno označene prijave bodo vrnjene
predlagatelju.
14. Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo vsak
delavnik od 7. do 16. ure na recepciji Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
Ljubljana ali na spletni strani www.mszs.si
pod rubriko javni razpisi.
15. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite pri Boštjanu Zgoncu, tel.
01/478-52-84.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-01-52/2004/1
Ob-10905/04
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 118/02
in 130/03), 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. 47/03 in 67/03), Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike
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v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04),
Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
134/03 – UPB1), Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov,
članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
(Ur. l. RS, št. 134/03) ter v skladu z Enotnim programskim dokumentom za obdobje
2004 do 2006 in Programskim dopolnilom
za obdobje 2004 do 2006, Sklepom Vlade
RS št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003
o potrditvi Enotnega programskega dokumenta RS 2004–2006, potrditvijo Enotnega
programskega dokumenta RS 2004–2006 s
strani Evropske Komisije v pismu komisarja
Michela Barniera z dne 18. 12. 2003, potrditvijo Programskega dopolnila k Enotnemu
programskemu dokumentu RS 2004–2006
na sestanku Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega programskega dokumenta RS
2004-2006 z dne 10. 12. 2003, Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999
o splošnih določbah o Strukturnih skladih,
Uredbo (ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta in sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem socialnem skladu, Uredbo 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, Uredbo 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, Uredbo Komisije (ES)
št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi
podrobnih pravil za izvedbo Uredbe Sveta
(ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih sofinancirajo strukturni
skladi in umika Uredbo (ES) št. 1145/2003,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti pri
posodabljanju in razvijanju študijskih
programov visokega šolstva v letih
2004 in 2005
1. Končni upravičenec: razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se nanašajo na
ukrep Enotnega programskega dokumenta
2.3 Vseživljenjsko učenje, Aktivnost 2.3.2,
podaktivnost 2.3.2.1 Posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju. Končni upravičenec je Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
(v nadaljevanju: ministrstvo) bo v letih 2004
in 2005 sofinanciralo aktivnosti povezane
z izdelavo enotnih kriterijev za strukturo in
trajanje študijskih programov ob upoštevanju metodologije ECTS za vrednotenje visokošolskih študijskih programov, zlasti pa
modularno sestavo programov, izbirnost v
programih, možnost prehodov med programi, tudi iz višjih strokovnih šol, ter koncept
vseživljenjskega učenja.
Sofinancirale se bodo naslednje aktivnosti, navedene po prednostnem vrstnem
redu, kot bo upoštevan pri izbiri projektov:
a) organizacija strokovnih skupin in izvedba dela delavnic, posvetov, izobraževanj
oziroma seminarjev, kjer bo predvideno so-

Št.

delovanje partnerjev iz izobraževanja in
gospodarstva, ki bodo povezane z izdelavo
enotnih kriterijev za strukturo in trajanje študijskih programov;
b) izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v visokem šolstvu, ki bodo odgovorni
za izvedbo, uporabo, spremljavo, evalvacijo
oziroma nadzor sistema kreditnega ovrednotenja po ECTS;
c) udeležba na mednarodnih konferencah, delavnicah, seminarjih oziroma usposabljanjih in izmenjavi dobre prakse, ki so
povezane z bolonjskim procesom oziroma
vseživljenjskim učenjem, in bodo na tem
področju prispevale k izobraževanju zaposlenih oziroma izdelavi enotnih kriterijev za
kreditno ovrednotenje programov.
Opisane aktivnosti morajo biti razvidne
iz programa.
3. Pogoji za kandidiranje
Za sofinanciranje lahko kandidirajo:
– univerze in samostojni visokošolski
zavodi, ki opravljajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije in izvajajo javnoveljavne visokošolske študijske programe;
– javni zavodi, ki so bili v Sloveniji ustanovljeni z namenom, da se zagotovi opravljanje tehničnih in administrativnih nalog za
posredovanje programov Evropske skupnosti na področju izobraževanja in usposabljanja. (v nadaljevanju: prijavitelji).
V skladu z razpisno dokumentacijo mora prijava (prijavni obrazec št.
404-01-52/2004/3) na razpis vsebovati časovno določen program o izvedbi projekta,
v katerem bodo navedeni:
a) osnovni podatki o prijavitelju in partnerjih izvedbe projekta;
b) podatki o projektu, ki bodo obvezno
vsebovali opis:
– vizija oziroma pogled prijavitelja o razvoju slovenskega visokega šolstva ter njegove povezave z evropskim prostorom;
– aktivnosti, povezane z izdelavo enotnih kriterijev za strukturo in trajanje študijskih programov ob upoštevanju metodologije ECTS za vrednotenje visokošolskih
študijskih programov, zlasti pa modularno
sestavo programov, izbirnost v programih,
možnost prehodov med programi, tudi iz
višjih strokovnih šol, ter koncept vseživljenjskega učenja;
c) podatki o pripravljenosti na izvedbo
projekta;
d) morebitne reference prijavitelja ter
e) specifikacija stroškov projekta.
Pri pripravi programa je treba upoštevati, da se pri izvajanju aktivnosti ukrepa
vseživljenjsko učenje upošteva horizontalne prioritete, ki so navedene v Enotnem
programskem dokumentu: enake možnosti,
informacijska družba in trajnostni razvoj
(okolje).
4. Merila za izbor: projekte bo ocenjevala
strokovna komisija v skladu z merili za izbiro
končnih prejemnikov, ki so opredeljena v navodilih k razpisu.
5. Višina sredstev
Okvirna vsota denarja, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2004 in 2005 za
sofinanciranje aktivnosti posodabljanja in
razvijanja študijskih programov visokega
šolstva, je 68,000.000 SIT. 75 odstotkov
celotnega programa financira Evropska
unija. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP): 17,000.000 SIT s PP 4382
Strukturni skladi – lastna udeležba ter
51,000.000 SIT s PP 4381 Strukturni skladi – tuja udeležba.
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Najvišja vrednost sredstev odobrenega
projekta je omejena s sredstvi razpisa.
6. Roki: prijave na razpis morajo prispeti
v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj
– prijava na razpis za sofinanciranje aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju študijskih
programov visokega šolstva v letih 2004 in
2005« ter z navedbo imena in naslova pošiljatelja. Ne glede na način oddaje te prijave,
morajo biti v glavni pisarni Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana najkasneje do 1. 6. 2004 do 15. ure.
7. Datum odpiranja vlog: obravnavane
bodo v roku dostavljene in pravilno označene prijave. Odpiranje prijav bo 2. 6. 2004
ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13/4. nadstropje.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene predlagatelju.
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: sklep o izbiri bo
sprejet najkasneje do 30. 6. 2004.
9. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik
od 7. do 16. ure na recepciji Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana ali na spletni strani www.mszs.si pod
rubriko javni razpisi.
Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite pri Duši Marjetič, tel.
01/478-46-28, elektronski naslov: dusa.marjetic@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-01-51/2004/1
Ob-10906/04
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 in 110/02), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS,
št. 118/02 in 130/03), 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. 47/03 in
67/03), Uredbe o izvajanju porabe sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 30/04) in Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 115/03 – UPB3) ter v skladu z Enotnim programskim dokumentom za obdobje
2004 do 2006 in Programskem dopolnilom
za obdobje 2004 do 2006, Sklepom Vlade
RS št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003
o potrditvi Enotnega programskega dokumenta RS 2004–2006, potrditvijo Enotnega
programskega dokumenta RS 2004–2006 s
strani Evropske Komisije v pismu komisarja
Michela Barniera z dne 18. 12. 2003, potrditvijo Programskega dopolnila k Enotnemu
programskemu dokumentu RS 2004-2006
na sestanku Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega programskega dokumenta
RS 2004-2006 z dne 10. 12. 2003, Uredbo
Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija
1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredbo (ES) št. 1784/1999 Evropskega
parlamenta in sveta z dne 12. julija 1999 o
Evropskem socialnem skladu, Uredbo 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, Uredbo 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, Uredbo Komisije (ES)
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št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi
podrobnih pravil za izvedbo Uredbe Sveta
(ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih sofinancirajo strukturni
skladi in umika Uredbo (ES) št. 1145/2003,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti pri
posodabljanju in razvijanju višješolskih
študijskih programov v letih 2004 in
2005
1. Končni upravičenec: razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se nanašajo na
ukrep Enotnega programskega dokumenta
2.3 Vseživljenjsko učenje, Aktivnost 2.3.2,
podaktivnost 2.3.2.1 Posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju. Končni upravičenec je Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo bo v letih 2004 in 2005 sofinanciralo aktivnosti, povezane s posodabljanjem in razvojem višješolskih študijskih programov, pri čemer se upošteva modularna
sestava programov, izbirnost v programih,
tesna povezanost višjega šolstva z gospodarstvom, možnost odpiranja nacionalnega
kurikuluma za potrebe gospodarstva na
lokalni/regionalni ravni ter koncept vseživljenjskega učenja.
Sofinancirale se bodo tele aktivnosti:
a) organizacija in izvedba dela strokovnih skupin, delavnic, posvetov, izobraževanj
oziroma seminarjev, kjer bo predvideno sodelovanje partnerjev iz izobraževanja, zaposlovanja in gospodarstva, zaradi:
– izdelave izhodišč za prenovo, posodobitev in pripravo višješolskih študijskih
programov;
– izdelave enotnih meril za kreditno
ovrednotenje višješolskih študijskih programov po metodologiji ECTS, pri čemer se
upošteva modularna sestava programov, izbirnost v programih, tesna povezanost višjega šolstva z gospodarstvom, možnost odpiranja nacionalnega kurikuluma za potrebe
gospodarstva na lokalni/regionalni ravni ter
koncept vseživljenjskega učenja;
– izdelave predloga kreditnega ovrednotenja posameznega ali več višješolskih
študijskih programov;
b) izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v višjih strokovnih šolah, ki bodo
odgovorni za izvedbo, uporabo, spremljavo,
evalvacijo oziroma nadzor sistema kreditnega ovrednotenja po ECTS;
c) udeležba na mednarodnih konferencah, delavnicah, seminarjih oziroma usposabljanjih, ki so lahko povezane tudi s procesom EU »Izobraževanje in usposabljanje
2010«, Bruges in Bolonjskim procesom
oziroma vseživljenjskim učenjem ter bodo
na tem področju prispevale k izobraževanju
zaposlenih oziroma izdelavi enotnih meril za
kreditno ovrednotenje programov.
Opisane aktivnosti morajo biti razvidne
iz programa.
3. Pogoji za kandidiranje
Za sofinanciranje lahko kandidirajo:
– javni in zasebni zavodi, ki se v Sloveniji
ukvarjajo s pripravo, načrtovanjem in izvajanjem javnoveljavnega višjega strokovnega
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izobraževanja kot javne službe, razen tistih
s področja kmetijstva in živilstva;
– javni zavodi, ustanovljeni v Sloveniji
za razvojno in svetovalno delo v vzgoji in
izobraževanju za področje poklicnega in
strokovnega izobraževanja (v nadaljevanju
prijavitelji).
V skladu z razpisno dokumentacijo mora prijava (prijavni obrazec št.
404-01-51/2004/3) na razpis vsebovati časovno določen program o izvedbi projekta,
v katerem bodo navedeni:
a) osnovni podatki o prijavitelju in partnerjih izvedbe projekta;
b) podatki o projektu, ki bodo obvezno
vsebovali opis:
– vizije oziroma pogled prijavitelja
o razvoju slovenskega višjega strokovnega šolstva, njegovi vlogi pri razvoju
lokalnega/regionalnega okolja v povezavi z
evropskim prostorom;
– aktivnosti, povezane z izdelavo izhodišč in metodologije za prenovo, posodobitev in pripravo višješolskih študijskih programov, ter dinamike njihove izvedbe;
c) podatki o pripravljenosti na izvedbo
projekta;
d) morebitne reference prijavitelja ter
e) specifikacija stroškov projekta.
Pri pripravi programa je treba upoštevati, da se pri izvajanju aktivnosti ukrepa
vseživljenjsko učenje upošteva horizontalne prioritete, ki so navedene v Enotnem
programskem dokumentu: enake možnosti,
informacijska družba in trajnostni razvoj
(okolje).
4. Merila za izbiro: projekte bo ocenjevala strokovna komisija v skladu z merili za izbiro končnih prejemnikov, ki so opredeljena
v navodilih k razpisu.
5. Višina sredstev: okvirna vsota denarja,
ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2004 in
2005 za sofinanciranje aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju višješolskih študijskih
programov, je 66,000.000 SIT. 75 odstotkov
celotnega programa financira Evropska unija. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP): 16,500.000 SIT s PP 4383 Strukturni
skladi – lastna udeležba ter 49,500.000 SIT s
PP 4385 Strukturni skladi – tuja udeležba.
Najvišja vrednost sredstev odobrenega
projekta je omejena s sredstvi razpisa.
6. Roki: prijave na razpis morajo prispeti
v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj –
prijava na razpis za sofinanciranje aktivnosti
pri posodabljanju in razvijanju višješolskih
študijskih programov v letih 2004 in 2005«
ter z navedbo imena in naslova pošiljatelja.
Ne glede na način oddaje prijave morajo
biti v glavni pisarni Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, najkasneje do 1. 6. 2004 do 15. ure.
7. Datum odpiranja vlog: obravnavane
bodo v roku dostavljene in pravilno označene prijave. Odpiranje prijav bo 3. 6. 2004
ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13/4. nadstropje.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene predlagatelju.
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: sklep o izbiri bo
sprejet najkasneje do 30. 6. 2004.
9. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik
od 7. do 16. ure na recepciji Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana ali na spletni strani www.mszs.si pod
rubriko javni razpisi.

Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite pri Duši Marjetič, tel.
01/478-46-28, elektronski naslov: dusa.marjetic@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 604-04-19/2004
Ob-10907/04
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), Zakona o izvrševanju proračuna RS
za leto 2003/2004 (Ur. l. RS št. 130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in
67/03), Sklepa Vlade RS št. 915-13/2001-12
z dne 11. 12. 2003 o potrditvi Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006, potrditve Enotnega programskega dokumenta
RS 2004-2006 s strani Evropske Komisije
v pismu komisarja Michela Barniera z dne
18. 12. 2003, potrditve Programskega
dopolnila k Enotnem programskem dokumentu RS 2004-2006 na sestanku Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega
programskega dokumenta RS 2004-2006
z dne 10. 12. 2003, Uredbe Sveta (ES) št.
1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih
določbah o Strukturnih skladih, Uredbe
(ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta
in sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem
socialnem skladu, Uredbe Komisije (ES) št.
438/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru
Strukturnih skladov, Uredbe Komisije (ES)
št. 448/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede postopkov
izvajanja finančnih popravkov pri pomoči iz
Strukturnih skladov, Uredbe Komisije (ES)
št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi
podrobnih pravil za izvedbo Uredbe Sveta
(ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih sofinancirajo strukturni
skladi in umika Uredbo (ES) št. 1145/2003
objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana
javni razpis
za dodelitev sredstev za odpravljanje
izobrazbenega primanjkljaja
1. Končni upravičenec je Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost
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.
2. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je dodelitev sredstev za odpravljanje
izobrazbenega primanjkljaja v letu 2004.
3. Namen razpisa
Namen razpisa je povečati stopnjo udeležbe v vseživljenjskem učenju.
Cilj:
– zmanjšati izobrazbeni primanjkljaj
odraslih, ki imajo samo osnovno ali triletno
srednjo poklicno šolo, nizko funkcionalno in
digitalno pismenost, ter povečati udeležbo
ljudi z nezaključenim šolanjem in tistih, ki
so zgodaj zapustili izobraževanje, v izobraževanju in usposabljanju.
4. Splošni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro
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Na razpis se lahko prijavijo odrasli državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju:
prijavitelji), ki so zaposleni in niso prijavljeni
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ter so se v šolskem letu 2003/2004
izobraževali oziroma se nameravajo izobraževati v šolskem letu 2004/2005, na lastne
stroške, v programih za pridobitev nižje in
srednje poklicne izobrazbe ali srednje splošne in strokovne izobrazbe.
Prijavitelji morajo prijavi na razpis priložiti:
– potrdilo, da so državljani Republike
Slovenije;
– potrdilo, da so v določeni izobraževalni
program vpisani v šolskem letu 2003/2004
ali izjavo, da se bodo v določeni izobraževalni program vpisali v šolskem letu
2004/2005.
Podrobnejša merila za izbiro kandidatov
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji, katerih izobraževanje bo sofinancirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada, bodo seznanjeni s posebnimi
zahtevami koriščenja omenjenega sklada,
v skladu s posebnimi določili o poročanju
in obveščanju bo opremljeno tudi potrdilo
(certifikat, spričevalo) o izobraževanju.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki jih bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport namenilo
po tem razpisu iz državnega proračuna v
letu 2004, znaša 86,253.000 SIT.
Sredstva bodo črpana iz:
– integralnega proračuna, proračunske
postavke 4303 – Odpravljanje izobrazbenega primanjkljaja,
– sredstev Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 4439 – Strukturni
skladi – tuja udeležba – EPD 2.3.: Izobraževanje odraslih za zmanjšanje izobraževalnega primanjkljaja in
– lastne udeležbe k sredstvom Evropskega socialnega sklada, proračunske
postavke 4435 Strukturni skladi – lastna udeležba – EPD 2.3.: Izobraževanje
odraslih za zmanjšanje izobraževalnega
primanjkljaja.
Od skupnega zneska po tem razpisu bo
prispevek iz Evropskega socialnega sklada
znašal 34,115.250 SIT, iz lastne udeležbe
11,371.750 SIT, iz integralnega proračuna
pa 40,766.000 SIT.
S sredstvi Evropskega socialnega sklada in lastne udeležbe bodo sofinancirane
vloge, ki bodo najvišje ocenjene po merilih
tega razpisa.
Prejemnik zahtevkov za izplačilo končnih
prejemnikov je Ministrstvo. Ministrstvo pripravi in odobri sklepe izplačila končnim prejemnikom, prav tako pa dejansko izvrši plačila. Nadzor po členu 4. Uredbe 438/2001
izvaja kontrolna enota na Ministrstvu.
6. Upravičeni stroški: upravičen strošek
po tem razpisu je samo šolnina, ki jo posameznik plača za kritje stroškov svojega
lastnega izobraževanja.
7. Najvišja in najnižja dodeljena sredstva: najnižja višina sredstev za posameznega prijavitelja je 1/3 šolnine, najvišja pa
celotna šolnina, vendar ne več kot 160.000
SIT za en letnik.
8. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 30 dni po objavi tega razpisa oziroma najkasneje do
24. maja 2004.
Prijave na predpisanem obrazcu z vso
potrebno dokumentacijo morajo biti poslane
priporočeno po pošti na Ministrstvo za šol-
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stvo, znanost in šport, Sektor za izobraževanje odraslih, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Prijave morajo biti poslane v zaprti
ovojnici z označenim imenom in naslovom
prijavitelja ter vidno označbo »Ne odpiraj
– Vloga za sofinanciranje izobraževalnega
primanjkljaja« na prednji strani ovojnice.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
Prepozne ali nepravilno označene prijave ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
9. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa
V skladu s tretjim odstavkom 178. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog
ne bo javno.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo s
sklepom odločil minister za šolstvo, znanost
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.
10. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
dobijo na pisno zahtevo oziroma osebno v
tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Kotnikova 38 v Ljubljani, v delovnem času pri
Marini Horvat. Dostopna je tudi na spletnih
straneh http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_
razpisi.asp.
Prijavitelji lahko dobijo dodatne informacije na zastavljena pisna vprašanja, ki jih
naslovijo na e-mail naslov: bojan.kozelj@gov.si, ali po pošti na naslov: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana (Bojan Koželj).
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-00-8/2004-9
Ob-10159/04
Na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter na podlagi Odloka o programu
prodaje državnega finančnega in stvarnega
premoženja za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS,
št. 130/03; OdPDFSP0405) objavljamo
javni razpis
za odkup premičnin po odprtem
postopku
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks 01/431-90-35.
3. Vrsta in količina blaga: premičnine,
in sicer rabljena vozila, moped, prikolice,
skupno število enot: 28. Seznam premičnin,
ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh
enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave.
4. Izklicna cena: izklicna cena za vse
navedene premičnine, ki so predmet javne
prodaje znaša skupaj 2,645.000 SIT. To je
tržna vrednost vseh sredstev pri prodaji v
paketu, v stanju kakršnem so, ugotovljena
po uradni cenitvi.
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5. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javne ponudbe, do roka za oddajo pisnih ponudb, od 9. do 13. ure, razen
dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na
lokaciji: Ministrstvo za obrambo, Tehnični
zavod, Enota Slovenska vas, Jesenice na
Dolenjskem, po predhodnem dogovoru
s kontaktno osebo: Slavko Štampek, tel.
07/495-73-69.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa prodajalca, in sicer najkasneje v
roku 8 dni od izstavitve računa.
7. Prehod lastništva: plačilo celotne
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice na premičninah.
8. Predvideni datum zaključka odkupa:
junij 2004.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana; kontaktni osebi:
Bošjan Purkat, tel. 471-25-86, elektronska
pošta: bostjan.purkat@mors.si in Dušan
Cirar, tel. 471-23-48, elektronska pošta: dusan.cirar@mors.si, faks 431-90-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 11.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS-1/2004-ODK) na transakcijski račun: 01100-6370191114, sklic
1119119-7141998-00012004.
Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno,
po pošti ali elektronski pošti. Pred tem je
potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno
številko, št. javnega naročila, sklic na številko), 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 iz 7. (a) točke, 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.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom »Ponudba – ne odpiraj
– javni razpis MORS-1/2004-ODK – odkup
premičnin«.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 11. 5.
2004 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo
za obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 2, Ljubljana, soba št. 351 v
I. nadstropju.
Predstavniki ponudnikov – pravnih
oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja
ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
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Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
– način plačila: virmansko,
– številka
transakcijskega
računa:
01100-6370191114 (Ministrstvo za obrambo),
– veza: MORS-1/2004-ODK- odkup premičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
13. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– možen je samo odkup vseh enot skupaj,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajne pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 15 dni
od sklenitve kupoprodajnih pogodb, vendar
ne pred plačilom celotne kupnine,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v roku
10 dni od roka za predložitev ponudb,
– davek na promet rabljenih motornih
vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva
in notarsko overitvijo, ter morebitne druge
dajatve pogodbe plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo
ponudbe do datuma in ure, ki je določen za
odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) Skupna vrednost posameznih sredstev.
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral ponudnika z najvišjo ponujeno
skupno ceno, ob izpolnjevanju zahtevanih
pogojih.
16. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 4. 2004.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za
logistiko, Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Brane Gorc, faks 01/43-19-035.
Ministrstvo za obrambo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-10277/04
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme Posavje, Pravilnika delovanja
Garancijske sheme Posavje ter sklepa nadzornega sveta Garancijske sheme Posavje
objavlja Regionalna razvojna agencija Posavje, Zavod; Garancijska shema Posavje
(v nadaljevanju: RRA GSP) v sodelovanju z
Razvojnim centrom Brežice, Občino Krško,
Občino Sevnica in bankami Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana, Podružnica Posavje-Krško, SKB banko d.d., Ljubljana,
Poslovna enota Krško, Banko Koper d.d.,
Agencija Sevnica, Nova KBM d.d. Podružnica Brežice
razpis
dolgoročnih posojil in garancij za
dolgoročna posojila za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva na
območju občin Brežice, Krško in
Sevnica
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za
dodelitev dolgoročnih posojil v skupni višini
172,880.000 SIT, za katere bo RRA GSP dodeljeval garancije v višini 43,220.000 SIT.
Celoten znesek posojil oziroma garancij je namenjen za načrtovana dolgoročna
posojila oziroma najeta posojila od 1. 1.
2004.
RRA GSP si pridržuje pravico spremeniti
predvideni skupni znesek razpisanih posojil
in garancij v primeru, da občine-partnerice
Garancijske sheme ne bodo nakazale sredstev v planirani višini za leto 2004.
2. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih
posojil in garancij
2.1 Dolgoročna posojila:
– višina posojila: od najmanj 1,000.000
SIT do največ 20,000.000 SIT,
– potrebni lastni viri: najmanj 30% glede
na celotno investicijo,
– obrestna mera posojila: 5,1% nominalno letno,
– stroški posojila: skladno s pogoji banke,
– odplačilna doba posojila: od 1 do 7
let,
– zavarovanje posojila:
– prosilec lahko zavaruje prejeto posojilo z garancijo RRA GSP v višini 50%
odobrenega posojila, 50% pa v skladu s
pogoji banke ali
– 100% v skladu s pogoji banke,
– stroški dane garancije RRA GSP: 1%
od vrednosti odobrene garancije.
2.2 Garancije:
– prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za posojilo, pri čemer garancija ne
more presegati 50% posojila, odobrenega
na podlagi tega razpisa,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA GSP v višini 50% od vrednosti posojila
z notarskim sporazumom.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo enote malega
gospodarstva, ki ustrezajo merilom za male
in srednje velike gospodarske družbe po 51.
in 72. členu Zakona o gospodarskih družbah in občani, ki so pri pristojnem upravnem
organu vložili prijavo za vpis družbe v sodni
register, pod pogojem, da bodo dokazila za
pridobljen status s.p. ali družbe dostavili
pred podpisom posojilne pogodbe. Hkrati
morajo prosilci izpolnjevati še, da:
– so člani Garancijske sheme Posavje
(plačana pristopnina) in

– imajo sedež dejavnosti na območju občin Brežice, Krško in Sevnica.
Plačana pristopnina oziroma članstvo
v Shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RRA GSP pri odobritvi posojila in
garancije.
4. Prednostni kriteriji pri odobritvi posojil
in garancij
Prednost pri odobritvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki vlagajo v:
– povečanje novih delovnih mest,
– uvajanje sodobne dejavnosti v lokalno
okolje, ki ima pomembnejšo korist,
– izvozne programe,
– inovativno in ekološko čisto dejavnost,
– novo tehnologijo in opreme,
– investicije v nakup, gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– razvoj turizma in dopolnilnih dejavnosti,
– deficitarno dejavnost,
– zagotavljajo večji delež lastnih sredstev pri financiranju projekta.
5. Vsebina in obdelava vlog za odobritev
posojila in garancije
Vsebina vloge za dodelitev posojila in
garancije je razvidna iz obrazca Vloga za
odobritev posojila in garancije Garancijske
sheme Posavje, ki ga lahko prosilci dobijo
na sedežu Regionalne razvojne agencije
Posavje, Cesta krških žrtev 46, Krško.
Vloge, ki ne bodo popolne oziroma ne
bodo ustrezale merilom in pogojem iz točk
3. in 4. tega razpisa, bodo zavrnjene.
Vse ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali ustrezni odbori RRA GSP in banke
enkrat mesečno. O odločitvi pristojnih organov bo RRA GSP v petnajstih dneh pisno
obvestil prosilce.
6. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
do vsakega 20. v mesecu oziroma do dneva
porabe sredstev. RRA GSP bo objavil datum
porabe sredstev.
7. Pošiljanje vloge
Vlogo za dodelitev dolgoročnih posojil
pošljete na naslov: Regionalna razvojna
agencija Posavje, Cesta Krških žrtev 46,
8270 Krško, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga
za posojilo«.
Vse ostale informacije v zvezi z razpisom
dobite na tel. 488-10-44, 488-10-40 ali na
e-mail naslovu: marija.krzan@rpcp.net.
Regionalna razvojna agencija Posavje,
Zavod
Ob-10329/04
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Glinška 12, objavlja na
podlagi določil 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. 47/03, 67/03-popr.),
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, Nacionalnega akcijskega
programa zaposlovanja za leto 2004, ki je bil
sprejet na 50. redni seji Vlade RS dne 4. 12.
2003 (sklep Vlade RS, št. 100-02/2001-6),
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01, 31/03
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in 135/03), Programa aktivne politike zaposlovanja za leto 2004 (sklep ministra za
delo, družino in socialne zadeve z dne 5. 1.
2004, št. 114-011/03-002), Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev
za upravljanje posameznih shem državnih
pomoči (Ur. l. RS, št. 38/03) in Uredbe o izvajanju porabe strukturne politike v RS (Ur.
l. RS, št. 30/04)
javni razpis
za sofinanciranje usposabljanja in
izobraževanja zaposlenih v Republiki
Sloveniji
1. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je razvoj človeškega kapitala z izobraževanjem in usposabljanjem ter dvig izobrazbene in kvalifikacijske ravni zaposlenih.
Cilji:
– zvišati raven usposobljenosti zaposlenih z namenom ohranjanja zaposlitev in
preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih in / ali presežnih delavcev v odprto
brezposelnost,
– izboljšati prilagodljivost zaposlenih in s
tem povečanje zaposlitvenih možnosti,
– spodbujanje razvoja podjetij.
Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja je namenjeno delavcem v podjetjih,
ki so upravičena do sofinanciranja v skladu
s tem javnim razpisom; končni koristniki
so zaposleni v podjetjih, ki so vključeni v
programe usposabljanja oziroma izobraževanja. Poseben poudarek bo namenjen
usposabljanju za nove tehnologije, zagotavljanju enakih možnosti in dostopnosti do
usposabljanja in izobraževanja.
2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis je razdeljen v dva sklopa.
Predmet javnega razpisa je:
sklop a)
sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih iz sledečih sektorjev: DB – proizvodnja tekstilij; tekstilnih,
krznenih izdelkov, DC – proizvodnja usnja in
usnjenih izdelkov, DD – obdelava in predelava lesa, DJ – proizvodnja kovin in kovinskih
izdelkov, DK – proizvodnja strojev in naprav
in DN – proizvodnja pohištva, druge predelovalne dejavnosti, reciklaža.
sklop b)
sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v perspektivnih podjetjih.
Predmet javnega razpisa predstavlja izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006, Ukrepa
2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in Programskega dopolnila za obdobje
2004–2006, Ukrepa 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, aktivnosti 2.4.1.
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
zlasti v sektorjih v prestrukturiranju ter aktivnosti 2.4.2. Usposabljanje in izobraževanje
zaposlenih v perspektivnih sektorjih s hitro
stopnjo rasti.
3. Orientacijska vrednost javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih znaša 591,257.000
SIT, od tega je 250,000.000 SIT namenjenih iz integralnega proračuna, 255,943.000
SIT sredstev Evropskega socialnega sklada in 85,314.000 SIT sredstev lastne udeležbe k sredstvom Evropskega socialnega
sklada.
Sredstva bodo črpana iz:

Št.

– integralnega proračuna, proračunske
postavke 3594 – Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
– sredstev Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 3648 – sredstva
EU za ukrep 2.4,
– lastne udeležbe k sredstvom Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke
3647 – Lastna udeležba-Ukrep 2.4 ESS.
Za sklop a) je namenjeno 295.628.500
SIT (125.000.000 SIT iz integralnega proračuna, 127.971.500 SIT iz Evropskega
socialnega sklada in 42.657.000 SIT lastne udeležbe), za sklop b) je namenjeno
295.628.500 SIT (125.000.000 SIT iz integralnega proračuna, 127.971.500 SIT iz Evropskega socialnega sklada in 42.657.000
SIT lastne udeležbe).
S sredstvi Evropskega socialnega sklada
in lastne udeležbe bodo sofinancirane vloge,
ki bodo ocenjene najvišje po merilih, opredeljenih v točki 6 tega javnega razpisa.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva iz tega razpisa morajo biti porabljena od podpisa pogodbe do 31. 10.
2004.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Vloge za sofinanciranje usposabljanja in
izobraževanja lahko predložijo vse gospodarske družbe in samostojni podjetniki v
javnem in zasebnem sektorju, ki so
a) v preoblikovanju ali
b) perspektivna podjetja.
Za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja pod sklopom a) lahko zaprosijo
vlagatelji iz sektorjev, navedenih v 2. točki
tega javnega razpisa, ki povečujejo produktivnost in konkurenčnost podjetja z dvigom
usposobljenosti zaposlenih in dajejo poudarek uvajanju novih tehnologij, metod dela,
ipd, kar je razvidno iz priložene razvojne
strategije podjetja oziroma podobnega razvojnega dokumenta vlagatelja.
Do sofinanciranja niso upravičena podjetja, ki so prejemniki državne pomoči v
skladu z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (Ur. l. RS, št. 110/02).
Za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja pod sklopom b) lahko zaprosijo
vlagatelji:
– katerih dodana vrednost na zaposlenega je v zadnjih 2 letih nad povprečjem
panoge,
– ki uvajajo novo tehnologijo,
– katerih izkazani dobiček v zadnjih
dveh letih narašča in je hkrati nad povprečjem panoge.
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki, ki:
– so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah;
– imajo poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve, določene z zakonom;
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti;
– jim v zadnjih petih letih ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero jim je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet razpisa;
– so finančno in poslovno sposobni;
– imajo izdelano in sprejeto strategijo
podjetja in sprejet program, ki je osnova
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za večletno usposabljanje in izobraževanje
zaposlenih.
6. Merila za izbor
Merilo

Maks.
število

1. Utemeljenost in ustreznost
izobraževanja in usposabljanja
glede na strategijo podjetja
60 točk
a) usklajenost programov
izobraževanja in usposabljanja
s strateškimi cilji podjetja
30 točk
b) učinki izobraževanja in
usposabljanja glede na
strategijo podjetja
20 točk
c) izobraževanje oziroma
usposabljanje predstavlja enake
možnosti in dostopnost
za vse zaposlene
10 točk
2. Ustreznost predlaganih
programov izobraževanja in
usposabljanja glede na
potrebe zaposlenih
70 točk
a) predstavitev možnosti zaposlenih
po zaključku izobraževanja in
usposabljanja za zaposlitev na različnih
delovnih mestih znotraj podjetja
40 točk
b) predstavitev možnosti zaposlitve
na delavnih mestih izven podjetja
20 točk
c) soglasje zaposlenih z vključitvijo
v izobraževanje ali usposabljanje
10 točk
3. Ustreznost izvajalcev
programov izobraževanja
in usposabljanja
maks 30 točk
a) verificirani izobraževalni
programi, ki jih bo izvajala za
to registrirana izobraževalna
organizacija
10 – 30 točk
b) programi izpopolnjevanja,
ki jih bo izvajala za izobraževanje
registrirana institucija
10 – 30 točk
c) reference in usposobljenost
izvajalcev usposabljanja
10 – 30 točk
4. Finančna konstrukcija
60 točk
a) usklajenost višine stroškov
s pričakovanimi rezultati
30 točk
b) realnost višine posameznih
stroškov
30 točk
5. Informiranje, usposabljanje
s področja informacijske družbe
10 točk
6. Informiranje, usposabljanje
s področja okoljevarstva
10 točk
Maksimalno število točk
240 točk
Minimalno število točk,
da se vloga izbere
144 točk
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene
z najmanj 144 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).
7. Razdelitev sredstev:
Vsi stroški, ki so navedeni v nadaljevanju, temeljijo na Slovenskih računovodskih
standardih 2001, natančneje na SRS 16
(2002), predvsem na točkah 16.13 in 16.21
(strošek amortizacije pa tudi glede na SRS
13 2002). Da jih lahko vlagatelj uveljavlja,
morajo obvezno zadostiti vsem sledečim
pogojem:
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– stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti v okviru prijavljenega projekta izobraževanja in usposabljanja.
– vsi stroški morajo biti dokazljivi, in sicer
z računom, ki mu mora biti priloženo potrdilo
o plačilu (v primeru zunanjih izvajalcev oziroma dobaviteljev) ali z obrazcem Evidenca
ur (če vlagatelj sam izvaja aktivnost). Vsi računi morajo biti izstavljeni od datuma podpisa pogodbe naprej. V nasprotnem primeru
stroški ne bodo upoštevani.
– vsi stroški morajo biti v skladu z določili Uredb Komisije Evropskih skupnosti št.
1685/2000 in 448/2004.
– stroški DDV so upravičeni, če jih dejansko in dokončno poravna vlagatelj. DDV,
ki ga je moč na kakršen koli način izterjati,
ne sodi med upravičene stroške; tudi če ga
vlagatelj ne izterja.
Upravičeni stroški so:
– stroški inštruktorja oziroma predavatelja,
– potni stroški inštruktorjev oziroma predavateljev in tistih, ki se usposabljajo oziroma izobražujejo,
– ostali tekoči stroški,
– odpis instrumentov in opreme v skladu
z obsegom uporabe za namen usposabljanja oziroma izobraževanja,
– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja oziroma izobraževanja,
– stroški udeležencev usposabljanja oziroma izobraževanja.
Upravičeni stroški so podrobno obrazloženi v razpisni dokumentaciji.
Sofinanciranje se zagotavlja v višini 50%
upravičenih stroškov pri pripravi in izvajanju
splošnega izobraževanja in usposabljanja
in 25% pri pripravi in izvajanju posebnega
usposabljanja.
Splošno izobraževanje in usposabljanje
se zaključi z javno veljavnim potrdilom (spričevalo, diploma, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji). Udeleženci pridobijo znanje, ki je široko prenosljivo v druga podjetja
ali področja dela in tako znatno izboljšajo
možnost zaposlitve.
Posebno usposabljanje omogoča pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziroma
bodočem delovnem mestu zaposlenega v
podjetju.
Navedena sredstva se lahko povečajo
za:
– 10 odstotnih točk za posebno usposabljanje, 20 odstotnih točk za splošno izobraževanje in usposabljanje v majhnih in
srednje velikih podjetjih oziroma majhnih in
srednje velikih samostojnih podjetnikih. Kriterij za določitev velikosti podjetij oziroma
samostojnih podjetnikov je veljavni Zakon
o gospodarskih družbah.
– 10 odstotnih točk v območjih (a) in za
5 odstotnih točk v območjih (b), kot so razvrščena v Sklepu o določitvi in razvrščanju
območja z višjo stopnjo brezposelnosti od
povprečne v RS (Ur. l. RS, št. 13/04).
– 10 odstotnih točk, če je usposabljanje
ali izobraževanje namenjeno težje zaposljivim osebam.
Odstotne točke iz prejšnjega odstavka
se seštevajo.
Sredstva bodo izbranim vlagateljem izplačana na podlagi potrjenega vmesnega in
potrjenega končnega poročila (sestavni del
poročil so dokazila o plačilu).
Rezultati se ugotavljajo glede na število
delavcev, ki so uspešno dokončali program
usposabljanja ali izobraževanja.
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8. Obvezna oblika in vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec s prilogami iz razpisne dokumentacije in naslednje listine:
– potrdilo o registraciji podjetja ali redni
izpis iz sodnega registra; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so
vpisani pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list),
– potrdilo sodišča, da proti vlagatelju ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti zapadle do dneva dviga potrdila,
ki ga izdaja pristojni davčni urad,
– izjava vlagatelja, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih
petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega razpisa,
– podatke o finančnem stanju podjetja:
BON-1/P (Podatki o boniteti poslovanja) in
BON-2 (Podatki o plačilni sposobnosti) za
leti 2002 in 2003 (dokument na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 90 dni);
samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leti 2002 in 2003, potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke
o stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred rokom za oddajo ponudb,
– izjava vlagatelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
vse zapadle poslovne obveznosti, v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež in če ima
sedež v tujini, izjavo, da je poravnal vse zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji,
– izjava vlagatelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da njegovo
poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno,
– izjava vlagatelja, da ni prejemnik državne pomoči v skladu z Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Ur.l. RS, št. 110/02),
– izjava vlagatelja o prejetih državnih pomočeh v preteklih 3 letih,
– izjava vlagatelja, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije,
– razvojna strategija podjetja oziroma
podoben razvojni dokument podjetja,
– program izobraževanja in usposabljanja zaposlenih,
– poimenski seznam zaposlenih, ki bodo
vključeni v izobraževanje in usposabljanje.
Dokumentacija mora biti urejena po
vrstnem redu, kot je določeno v razpisni
dokumentaciji. Vloge morajo imeti oznaki:
»Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih – sklop A«
ali »Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja izobraževanja zaposlenih – sklop B«
in »Ne odpiraj – Vloga«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le-te označene enako kot vloge:
»Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v Republiki
Sloveniji – sklop A« ali »Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja
zaposlenih – sklop B« in »Ne odpiraj – dopolnitev vloge«.
Na hrbtni strani vloge mora biti označen
naziv vlagatelja in obvezno tudi naslov sedeža vlagatelja.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.

Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku za dostavo vlog.
9. Predložitev vlog
Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
Centralno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici. Tiste vloge, ki bodo posredovane s pošto
morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na naslov: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Centralna služba, Glinška
ulica 12, 1000 Ljubljana.
Rok za oddajo prijav je do vključno 24. 5.
2004.
Upoštevajo se vloge s poštnim žigom do
24. 5. 2004. Vloge, ki bodo oddane osebno
morajo biti v vložišču Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba,
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana do zgoraj
navedenega datuma do 12. ure.
10. 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
11. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna
vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov:
mojca.kraljic@ess.gov.si, ali po poštni na
naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Mojca Kraljič), Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana.
12. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 26. 5. 2004 in ne bo
javno. Za odpiranje vlog in izbor je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje s soglasjem Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve.
Komisija je pet-članska v sestavi: predsednik komisije, namestnik komisije in trije
člani.
13. Izid razpisa
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko
8. »Obvezna oblika in vsebina vloge« tega
javnega razpisa. Vlagatelja, katerega vloga
je nepopolna, se pozove k dopolnitvi vloge
s predpisanim 8. dnevnim rokom za dopolnitev vloge. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge,
komisija s sklepom zavrže. Pri vsebinskem
pregledu se programi točkujejo na podlagi
meril iz točke 6. “merila za Izbor”.
Strokovna komisija bo na podlagi ocen
v roku 45 dni po odpiranju, sprejela predlog
odobrenih vlagateljev, skupaj z njihovimi programi usposabljanja in/ali izobraževanja.
Naročnik bo na podlagi predloga strokovne komisije sprejel odločitev o odobritvi
pomoči za vsakega vlagatelja posebej in
jih o tem uradno obvestil s sklepom. Hkrati
bodo obveščeni tudi vlagatelji, katerih vloge
ne bodo izbrane. Z izbranimi vlagatelji bo
naročnik sklenil pogodbo o izvajanju in sofinanciranju usposabljanja in izobraževanja
zaposlenih.
14.Obveščanje in informiranje: izbrani
vlagatelji, ki bodo sofinancirani s sredstvi
Evropskega socialnega sklada morajo
zagotoviti, da bodo vsi končni prejemniki
(zaposleni – udeleženci izobraževanja in
usposabljanja), obveščeni o sofinanciranju
iz Evropskega socialnega sklada.
15. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani prejemnikov in upravičencev do pomoči
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(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
(faz, operacij). 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
podatke iz priloge razpisne dokumentacije
Podatki za poročanje.
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.
16. Nekompatibilnost: podjetja na ta
javni razpis ne morejo predložiti programov
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih,
za izvajanje katerih so viri financiranja zagotovljeni iz drugih javnih razpisov ali drugega
javnega vira.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-10330/04
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12, kot končni
upravičenec, objavlja na podlagi določil
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. 47/03 in 67/03), Nacionalnega
akcijskega programa zaposlovanja za leto
2004, ki je bil sprejet na 50. redni seji Vlade
RS dne 4. 12. 2003, Pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 64/01, 31/03 in 135/03), Programa
aktivne politike zaposlovanja za leto 2004
(sklep ministra za delo, družino in socialne
zadeve z dne 5. 1. 2004), Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev
za upravljanje posameznih shem državnih
pomoči (Ur. l. RS, št. 38/03), Programskega
dopolnila za obdobje 2004-2006, ki ga je
sprejel Nadzorni odbor za izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike
Slovenije za obdobje 2004-2006 dne 10. 12.
2003, Enotnega programskega dokumenta
Republike Slovenije za obdobje 2004-2006,
ki je bil sprejet na 51. redni seji Vlade RS
dne 11. 12. 2003 in Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04)
javni razpis
za izbor lokalnih zaposlitvenih
programov v Republiki Sloveniji za leto
2004

Št.

I. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je izbor lokalnih
zaposlitvenih programov za leto 2004 ter
sofinanciranje kreiranja in izvedbe priprave
novih delovnih mest, izbor in usposobitev
brezposelnih oseb ter njihova zaposlitev za
polni delovni čas za določen oziroma nedoločen čas iz sredstev proračuna Republike
Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada.
Lokalni zaposlitveni programi so namenjeni vzpodbujanju odpiranja novih delovnih
mest in zaposlovanju brezposelnih težje zaposljivih oseb, s poudarkom na zaposlovanju brezposelnih žensk in udeležencev javnih del v primerih, ko lokalno zaposlitveni
program predstavlja nadgradnjo programa
javnih del. Lokalni zaposlitveni programi so
namenjeni tudi spodbujanju razvoja novih
delovnih mest na področju storitev, sociale, ekologije in drugih področjih ter razvoju
novih oblik dela, kot so kooperative, delo na
daljavo, delo na domu in podobno.
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kreiranja in izvedbe lokalnih zaposlitvenih programov iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije in sredstev Evropskega
socialnega sklada.
Iz proračunskih sredstev Republike Slovenije se sofinancira kreiranje in izvedba lokalnih zaposlitvenih programov na območjih,
določenih v drugi točki Sklepa o določitvi in
razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji
ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 13/04; v
nadaljevanju: sklep) in na ostalih območjih
v Republiki Sloveniji.
Predmet tega javnega razpisa je tudi
sofinanciranje kreiranja in izvedbe lokalnih zaposlitvenih programov iz sredstev
Evropskega socialnega sklada, v skladu z
Enotnim programskim dokumentom Republike Slovenije za obdobje 2004-2006, ki je
bil sprejet na 51. redni seji Vlade RS dne
11. 12. 2003 v okviru 2. prednostne naloge:
»Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje« in je del ukrepa 2.4. »Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti«, v okviru
aktivnosti 2.4.4. »Razvoj novih virov zaposlovanja« in podaktivnosti 2.4.4.1. »Lokalni
zaposlitveni programi«, kot so določene v
Programskem dopolnilu. Lokalni zaposlitveni programi, ki bodo sofinancirani iz sredstev
Evropskega socialnega sklada, se lahko izvajajo samo na območjih, določenih v drugi
točki sklepa.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa
Orientacijska višina sredstev namenjena za javni razpis je 1.500,000.000 SIT,
in sicer:
1. Orientacijska višina sredstev namenjena za javni razpis iz proračunskih sredstev RS, proračunska postavka: 3595-Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje zaposljivih
oseb, v višini 1.200,000.000 SIT, od tega
750,000.000 SIT za območja, določena v
drugi točki sklepa in 450,000.000 SIT za
ostala območja v Republiki Sloveniji.
2. Orientacijska vrednost programa,
sofinanciranega iz sredstev Evropskega
socialnega sklada in lastne udeležbe je
300,000.000 SIT. Od tega 225,000.000 SIT
iz proračunske postavke 3648-sredstva EU
za ukrep 2.4. in 75,000.000 SIT iz proračunske postavke 3647-Lastna udeležba-ukrep
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2.4. ESS in sicer za območja, določena v
drugi točki sklepa.
IV. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena proračunska sredstva RS in dodeljena
sredstva iz Evropskega socialnega sklada
bodo porabljena v proračunskem letu 2004
in v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2004 in 2005.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Vloge za lokalne zaposlitvene programe, ki bodo sofinancirani iz proračunskih
sredstev RS, lahko predložijo vse pravne
in fizične osebe (delodajalci) v javnem in
zasebnem sektorju, kjer so možnosti za odpiranje novih delovnih mest in razvoja novih
dejavnosti in ki ne poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva in pomorskega
transporta.
Za lokalne zaposlitvene programe, ki
bodo sofinancirani iz sredstev Evropskega
socialnega sklada, se bodo upoštevale vloge pravnih in fizičnih oseb (delodajalcev) v
javnem in zasebnem sektorju, kjer so možnosti za odpiranje novih delovnih mest in
razvoja novih dejavnosti in imajo sedež ali
podružnico na območjih, določenih v drugi
točki sklepa, razen tistih, ki poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva in pomorskega transporta.
Vlagatelji ne morejo predložiti vlog na
javni razpis za lokalne zaposlitvene programe, za izvajanje katerih so viri financiranja v
letu 2004 zagotovljeni v celoti iz drugih javnih razpisov ali drugega javnega vira.
Ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji:
– zagotoviti morajo odpiranje najmanj
dveh novih delovnih mest; v primeru ko lokalno zaposlitveni program predstavlja nadgradnjo programa javnih del, pa odpiranje
najmanj enega novega delovnega mesta,
– najkasneje do 15. 11. 2004 morajo
zagotoviti zaposlitev brezposelnih oseb za
polni delovni čas za obdobje najmanj dveh
let ali za nedoločen čas,
– izpolnjevati morajo kriterije novih zaposlitev, ki jih določa 2. točka 29. člena Uredbe
o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev
za upravljanje posameznih shem državnih
pomoči (Ur. l. RS, št. 38/03),
– izkazovati morajo pozitivno poslovanje v
elaboratu lokalno zaposlitvenega programa,
– poravnane morajo imeti vse davke,
prispevke in druge dajatve, določene z zakonom,
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku.
Vlagatelji bodo v lokalne zaposlitvene
programe vključevali naslednji ciljni skupini
in sicer:
brezposelne težje zaposljive osebe v
skladu s Pravilnikom o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
64/01, 31/03 in 135/03),
Brezposelna težje zaposljiva oseba je
oseba, ki:
– je mlajša od 25 let ali oseba, ki je pred
manj kot dvema letoma končala redno šolanje in je iskalec prve zaposlitve,
– ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicno
tehniškega izobraževanja oziroma splošnega srednjega izobraževanja,
– je starejša od 50 let,
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– je dolgotrajno brezposelna oseba, kar
pomeni, da je oseba brezposelna 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih ali, če gre za
osebo, mlajšo od 25 let, ki je brezposelna 6
mesecev v zadnjih 8 mesecih,
– sama skrbi za enega ali več otrok, ki so
stari manj kot 26 let, če se redno šolajo ali
katere zakonec je brezposeln,
– ima ugotovljeno zaposlitveno oviranost,
– ima ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti,
– je invalid, kar pomeni osebo, kateri je
z odločbo priznan status invalida ali lastnost
invalidne osebe.
V lokalne zaposlitvene programe, ki so
nadgradnja programov javnih del, bodo
vlagatelji vključevali tudi udeležence programov javnih del, ki so vključeni v program
javnih del ali jim je vključitev v programu
javnih del potekla in njihova čakalna doba
na zavodu ni daljša od 12 mesecev.
VI. Merila za izbor
Merilo

Maks število

1. Primernost programa,
da se izvaja kot lokalno
zaposlitveni program
2. Upoštevanje ciljnih skupin
brezposelnih oseb
3. Število zaposlitev v programu
4. Sofinanciranje lokalne
skupnosti
Maksimalno število točk
Minimalno število točk,
da se program izbere

120 točk
120 točk
30 točk
10 točk
280 točk
150 točk

Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 150 točkami in sicer:
– na 1. merilu najmanj 70 točk,
– na 2. merilu najmanj 70 točk,
– na 3. merilu najmanj 10 točk.
Lokalni zaposlitveni programi vlagateljev
iz območij, ki jih določa druga točka sklepa,
bodo sofinancirani v skupni višini največ
do 1.050.000.000 SIT, od tega iz sredstev
proračuna Republike Slovenije v višini do
750.000.000 SIT ter iz sredstev Evropskega socialnega sklada in sredstev lastne
udeležbe v višini 300.000.000 SIT.
Lokalni zaposlitveni programi vlagateljev iz ostalih območji Republike Slovenije
bodo sofinancirani iz sredstev proračuna
Republike Slovenije v skupni višini največ
do 450.000.000 SIT.
V primeru večjega števila predloženih
programov od razpoložljivih sredstev (na
zadnjem odpiranju vlog), bodo izbrani tisti
programi, ki bodo zbrali višje število točk.
Kolikor bodo na zadnjem odpiranju vloge
vlagateljev po ocenjevanju dosegle enako
število točk, bo izbran tisti vlagatelj, katerega vloga je prej prispela na javni razpis (po
zaporedju prispetja vloge).
Merila in točkovanje meril so podrobneje
navedena v točki VII. razpisne dokumentacije.
VII. Razdelitev sredstev
Izvedba posameznega lokalno zaposlitvenega programa poteka v treh fazah. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljnjem besedilu: Zavod) bo nakazoval
sredstva izbranim vlagateljem oziroma izvajalcem lokalnih zaposlitvenih programov
fazno in sicer po zaključku vsake posamezne faze, po potrditvi vsakega faznega in
končnega poročila s prilogami.
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V primeru, da izvedba programa v celoti ali delno predstavlja državno pomoč, se
pomoč za aktivnost, ki predstavlja državno
pomoč, dodeli v skladu s predpisi o državnih
pomočeh.
1. Faza
Zavod zagotavlja stroške odpiranja novih
delovnih mest v višini do največ 150.000 SIT
na novo delovno mesto, davek na dodano
vrednost (v nadaljevanju: DDV) je že vključen. Stroški odpiranja novih delovnih mest
vključujejo tudi stroške elaboriranja programa v višini do največ 50.000 SIT (DDV je
že vključen) za posamezni program. Stroški
elaboriranja se priznajo samo enkrat ne glede na število delovnih mest. V okviru stroškov odpiranja novih delovnih mest vlagatelj
uveljavlja stroške, za katere utemelji, da so
nastali zaradi odpiranja novega delovnega
mesta in jih je predvidel tudi v elaboratu
lokalno zaposlitvenega programa za vsako
posamezno novo delovno mesto. Med stroške odpiranja novih delovnih mest se štejejo tudi stroški vključitve brezposelnih oseb v
programe izpopolnjevanja in usposabljanja,
kolikor le te financira vlagatelj. Kot stroški
odpiranja novih delovnih mest se lahko
uveljavljajo samo stroški, ki so navedeni v
prilogi razpisne dokumentacije »Upravičeni
stroški lokalno zaposlitvenih programov«.
Prva faza traja največ 30 dni od datuma
podpisa pogodbe o izvajanju lokalno zaposlitvenega programa, s strani vlagatelja. Poročilo o zaključku I. faze vlagatelj posreduje
Zavodu v potrditev najkasneje v roku 15 dni
po zaključku I. faze, v nasprotnem primeru
Zavod zahtevanih zneskov ne bo poravnal.
Poročilo mora izkazovati, da so opravljene
vse aktivnosti I. faze (izdelan elaborat, izbrane brezposelne osebe, odprta nova
delovna mesta in izvedeno izpopolnjevanje
in usposabljanje, v kolikor se predvideva v
elaboratu in ga financira vlagatelj). Poročilu
o zaključku prve faze vlagatelj priloži:
– originalne račune oziroma zahtevke,
– seznam izbranih brezposelnih oseb za
vključitev v program, potrjen s strani pristojnega Urada za delo, kateremu priloži tudi
seznam brezposelnih oseb, ki so se vključile
v program izpopolnjevanja in usposabljanja,
katerega je financiral vlagatelj in je usposabljanje vlagatelj predvidel v elaboratu, potrjen
s strani pristojnega Urada za delo in
– terminski plan naslednjih faz programa.
Zavod v roku 8 dni, od dneva prejema
poročila, kateremu izvajalec priloži zahtevano dokumentacijo, poročilo pregleda. V
primeru, da Zavod na poročilo in priloženo
dokumentacijo nima pripomb, poročilo potrdi. V tem primeru bo Zavod izvedel plačilo
računa ali zahtevka za stroške elaboriranja
in odpiranja novih delovnih mest v roku najmanj 30 dni od uradnega prejema računa
ali zahtevka, ki sta bila priložena k poročilu
oziroma v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
V primeru, da Zavod pri pregledu posredovanega poročila in priložene dokumentacije ugotovi pomanjkljivosti, vrne celotno dokumentacijo izvajalcu programa. Izvajalec je
dolžan dopolnjeno poročilo s prilogami posredovati Zavodu v roku 8 dni od prejetega
zahtevka Zavoda po dopolnitvi poročila. V
nasprotnem primeru Zavod zahtevanih zneskov ne bo poravnal. Zavod izvede plačilo
računa ali zahtevka za stroške elaboriranja
in odpiranja novih delovnih mest v roku najmanj 30 dni od uradnega prejema računa ali

zahtevka, ki sta bila priložena k dopolnjenemu poročilu oziroma v skladu z veljavnim
Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
V primeru, da je bila prva faza (izdelava
elaborata in stroški odpiranja novega delovnega mesta) sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada, mora pogodba o izvajanju
lokalno zaposlitvenega programa, sklenjena med Zavodom in vlagateljem, vsebovati
opredelitev, da je izdelava elaborata in priprava novega delovnega mesta sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada.
A) Elaboriranje lokalno zaposlitvenega
programa
Vlagatelj elaborat lokalno zaposlitvenega programa pripravi sam ali mu ga pripravi
zunanji izvajalec.
V primeru, ko vlagatelj pripravi elaborat
sam, mora Zavodu posredovati račun, na
katerem je obračunan in posebej prikazan
DDV. K računu mora priložiti specifikacijo
opravljenih delovnih ur za izdelavo elaborata in vrednostno opredeljeno urno postavko na prilogi razpisne dokumentacije
»Evidenca ur«.
V primeru, ko je elaborat pripravil za
vlagatelja zunanji izvajalec, mora vlagatelj
Zavodu posredovati zahtevek za povračilo
stroškov elaboriranja programa. DDV se
na zahtevku ne obračunava. Kot dokazilo
priloži originalni račun za izdelavo elaborata, dokazilo o plačilu računa (fotokopija
Sporočila o prometu in stanju na računu) in
pogodbo za izdelavo elaborata, sklenjeno
med vlagateljem in zunanjim izvajalcem, ki
je elaborat izdelal.
B) Stroški odpiranja novih delovnih
mest
Vlagatelj uveljavlja stroške, ki so nastali
zaradi odpiranja novega delovnega mesta
in jih je v elaboratu lokalno zaposlitvenega
programa opredelil za vsako novo delovno
mesto.
Vlagatelj Zavodu posreduje zahtevek za
povračilo stroškov odpiranja novih delovnih
mest, kateremu priloži dokazila. DDV se
na zahtevku ne obračunava. Kot dokazila
o stroških se upoštevajo originalni računi
za stroške in dokazila o plačilu računov
(fotokopija Sporočila o prometu in stanju na
računu). Dokazila o stroških ne smejo biti
starejša od datuma podpisa pogodbe o izvajanju lokalno zaposlitvenega programa s
strani izvajalca programa.
Med stroške odpiranja novih delovnih
mest se štejejo tudi stroški vključitve brezposelnih oseb v programe izpopolnjevanja
in usposabljanja, v kolikor so predvideni v
elaboratu in jih financira vlagatelj.
Vlagatelj lahko izpopolnjevanje in usposabljanje izvede sam ali ga izvede za namene lokalno zaposlitvenega programa
zunanji izvajalec.
V primeru, ko je izpopolnjevanje in usposabljanje izvedel vlagatelj, Zavodu posreduje originalni račun, na katerem je obračunan
in posebej prikazan DDV in k računu priloži:
program izpopolnjevanja in usposabljanja,
število ur ter vrednost urne postavke na prilogi »Evidenca ur«.
V primeru, ko je izpopolnjevanje in usposabljanje izvedel zunanji izvajalec, vlagatelj
posreduje Zavodu zahtevek za povrnitev
stroškov, DDV se na zahtevku ne obračunava. Zahtevku priloži:
– originalni račun izvajalca izpopolnjevanja in usposabljanja,
– dokazilo o plačilu računa (fotokopija
Sporočila o prometu in stanju na računu),
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– program izpopolnjevanja in usposabljanja,
– seznam brezposelnih oseb, ki so bile
vključene v program izpopolnjevanja in
usposabljanja,
– en originalni izvod pogodbe za izvedbo
izpopolnjevanja in usposabljanja, sklenjeno
med vlagateljem in zunanjim izvajalcem, ki
je izpopolnjevanje in usposabljanje izvedel.
V primerih, ko se izpopolnjevanje in
usposabljanje v okviru I. faze lokalno zaposlitvenega programa sofinancira iz sredstev
Evropskega socialnega sklada, morajo
vlagatelji gradivo za izpopolnjevanje in
usposabljanje in prostore, kjer se bo usposabljanje izvajalo, opremiti tako, da je zagotovljena vidnost logotipa EU in besedila:
»Program delno financira Evropska unija«.
2. Faza
Brezposelne osebe se vključujejo na
podlagi zaposlitvenega načrta v programe
izpopolnjevanja in usposabljanja, delovni
preizkus in program usposabljanja na delovnem mestu glede na potrebe delovnega
mesta. Stroške krije Zavod v skladu s Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01, 31/03 in
135/03). Druga faza ni obvezna, v kolikor
ima izbrana brezposelna oseba vsa potrebna znanja za novo delovno mesto. Izvajalec
je dolžan po zaključku druge faze (če je bila
izvedena) predložiti zavodu fazno poročilo
v 15 dneh.
3. Faza
Vlagatelj realizira zaposlitve brezposelnih oseb v skladu s podpisano pogodbo
med Zavodom in vlagateljem o izvajanju
lokalno zaposlitvenega programa. Višina
subvencije (višina dodeljenih sredstev) za
vsako zaposleno osebo:
– zaposlitev za čas najmanj 2 let:
1,000.000 SIT,
– zaposlitev
za
nedoločen
čas:
1,500.000 SIT.
Najkasneje v roku 15 dni od realizacije
zaposlitve vlagatelj posreduje Zavodu zahtevek za izplačilo subvencije za zaposlitev,
kateremu priloži dokazila o zaposlitvi. DDV se
na zahtevku ne obračunava. Kot dokazilo o
zaposlitvi se upoštevata en izvod podpisane
Pogodbe o zaposlitvi, ki jo skleneta vlagatelj
in brezposelna oseba, in kopija obrazca M1.
Zavod ne bo poravnal zahtevanih zneskov,
če vlagatelj ne posreduje ustrezna dokazila v
roku 15 dni od datuma realizacije zaposlitev.
V roku 8 dni, od dneva prejema zahtevka za izplačilo subvencije z vsemi prilogami, Zavod zahtevek pregleda. V primeru, da
Zavod na zahtevek ter na priložene priloge
nima pripomb, zahtevek potrdi. V tem primeru bo Zavod izvedel nakazilo vlagatelju
v roku najmanj 30 dni od uradno prejetega
zahtevka oziroma v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
V primeru, da Zavod pri pregledu posredovanega zahtevka in prilog ugotovi
pomanjkljivosti, vrne zahtevek izvajalcu
programa. Izvajalec je dolžan dopolnjen
zahtevek s prilogami posredovati Zavodu v
roku 8 dni, od prejetega poziva Zavoda po
dopolnitvi. V nasprotnem primeru Zavod zahtevanih zneskov ne bo poravnal. Zavod bo
poravnal zahtevek za izplačilo subvencije v
roku najmanj 30 dni od uradno pravočasno
prejetega dopolnjenega zahtevka s prilogami oziroma v skladu z veljavnim Zakonom o
izvrševanju proračuna RS.
V roku 15 dni od realizacije zadnje zaposlitve vlagatelj posreduje Zavodu zahtevek
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za izplačilo subvencije. DDV se na zahtevku
ne obračunava. Zahtevku priloži dokazila o
zaposlitvi in končno poročilo, da so izvedene vse aktivnosti lokalno zaposlitvenega
programa.
Zavod v roku 8 dni, od dneva prejema
končnega poročila in zahtevka za izplačilo
subvencije za zadnjo zaposlitev z vsemi prilogami, posredovano poročilo in zahtevek s
prilogami pregleda. V primeru, da Zavod
na poročilo in zahtevek ter na priložene
priloge nima pripomb, poročilo s prilogami
potrdi. V tem primeru bo Zavod izvedel
nakazilo vlagatelju v roku najmanj 30 dni
od uradno prejetega zahtevka oziroma v
skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju
proračuna RS.
V primeru, da Zavod pri pregledu posredovanega končnega poročila in zahtevka
za zadnjo zaposlitev s prilogami ugotovi
pomanjkljivosti, vrne celotno dokumentacijo
izvajalcu programa. Izvajalec je dolžan dopolnjeno poročilo s prilogami posredovati
Zavodu v roku 8 dni, od prejetega poziva
Zavoda po dopolnitvi poročila. V nasprotnem primeru Zavod zahtevanih zneskov
ne bo poravnal. Zavod bo poravnal zahtevek za izplačilo subvencije v roku najmanj
30 dni od uradno pravočasno prejetega dopolnjenega zahtevka s prilogami oziroma v
skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju
proračuna RS.
V primeru, da je bila zaposlitev brezposelne težje zaposljive osebe sofinancirana
iz sredstev Evropskega socialnega sklada,
mora pogodba o zaposlitvi, sklenjena med
vlagateljem in brezposelno osebo, vsebovati določilo, da je zaposlitev sofinancirana s
strani Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis je odprt do razdelitve sredstev za posamezno območje, opredeljeno v
točki III. »Orientacijska vrednost sredstev
razpisa« oziroma najkasneje do 5. 9. 2004.
Vloge, ki bodo prispele po določenem roku
za predložitev vlog v posameznem mesecu,
bodo zajete pri naslednjem roku odpiranja
razen, če bodo sredstva na podlagi vlog,
dostavljenih do roka, razdeljena. V tem primeru se vloge, ki prispejo po predpisanem
roku v mesecu, v katerem bo ugotovljena
razdelitev sredstev, štejejo kot prepozne in
se kuverte neodprte vrnejo vlagatelju. Zaključek postopka zaradi razdelitve sredstev
pred 5. 9. 2004 se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije v roku treh dni po ugotovljeni razdelitvi sredstev.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
– obrazec vloga,
– elaborat lokalno zaposlitvenega programa s predpisanimi elementi vsebine,
vključno s prilogami 1, 2 in 3; datum izdelave elaborata ne sme biti starejši od dneva
objave javnega razpisa za izbor lokalno
zaposlitvenih programov v Republiki Sloveniji za leto 2004 v Uradnem listu Republike
Slovenije,
– izjavo 1,
– izjavo 2,
– originalni izpis iz sodnega registra;
samostojni podjetniki predložijo original
overjenega potrdila, da so vpisani pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list)- zahtevani
originali ne smejo biti starejši od 30 dni od
datuma, ki je določen za oddajo vlog,
– originalno potrdilo, da je vlagatelj poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, določene z zakonom, ki ga izda
Davčna uprava RS, Davčni urad in katerega
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datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma, ki je določen za oddajo vlog,
– originalno potrdilo, da vlagatelj ni v
postopku prisilne poravnave, stečajnem
postopku ali likvidacijskem postopku ali
je prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen za
oddajo vlog,
– originalno obvestilo Statističnega
urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti,
– vzorca parafirane pogodbe o izvajanju
lokalno zaposlitvenega programa.
IX. Predložitev vlog
1. Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Centralna služba.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici. Vloge, ki bodo posredovane s pošto,
morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na naslov: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Centralna služba, Glinška
ulica 12, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis
za izbor lokalnih zaposlitvenih programov v
Republiki Sloveniji za leto 2004 in Ne odpiraj – Vloga.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le-te označena enako kot vloge:
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih
programov v Republiki Sloveniji za leto 2004
in Ne odpiraj – dopolnitev vloge.
Na hrbtni strani vloge mora biti označen
naziv vlagatelja in obvezno tudi naslov sedeža oziroma podružnice, kjer naj bi se izvajal, z vlogo predlagani program.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku v tistem mesecu, v
katerem bodo razdeljena sredstva oziroma
prejete po zadnjem predvidenem roku za
dostavo vlog.
2. Prvi rok za predložitev vlog je 24. 5.
2004, po tem datumu pa vsakega 5. v mesecu. Zadnji rok za predložitev vlog je 5. 9.
2004 oziroma do razdelitve sredstev. Na
vsakem predvidenem roku odpiranja vlog se
kot pravočasne upoštevajo le vloge s poštnim žigom do vključno 5. v mesecu do 24.
ure oziroma do vključno 24. 5. 2004 do 24.
ure, če gre za prijavo na prvi rok. V kolikor
5. v mesecu ni delovni dan, se izteče rok s
pretekom prvega naslednjega delavnika.
Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo
biti predane vložišču Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba,
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana do zgoraj
navedenih datumov do 12. ure.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno v vložiščih Območnih služb
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in v vložišču Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
v času uradnih ur, ki so vsak delovni dan
od 8. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do
16. ure. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletnih straneh Zavoda: http:
//www.ess.gov.si.
Naslovi:
Območna služba ZRSZ Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje;
Območna služba ZRSZ Koper, Kmečka
ulica 2, 6001 Koper;
Območna služba ZRSZ Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4001 Kranj;
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Območna služba ZRSZ Ljubljana, Parmova 32, 1001 Ljubljana;
Območna služba ZRSZ Maribor, Gregorčičeva ul. 37, 2001 Maribor;
Območna služba ZRSZ Murska Sobota,
Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska Sobota;
Območna služba ZRSZ Nova Gorica,
Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5001 Nova
Gorica;
Območna služba ZRSZ Novo mesto,
Trdinova ul. 10, 8001 Novo mesto;
Območna služba ZRSZ Ptuj, Vodnikova
2/II, 2250 Ptuj;
Območna služba ZRSZ Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica;
Območna služba ZRSZ Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje;
Območna služba ZRSZ Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje;
Centralna služba, ZRSZ, Glinška ulica
12, 1000 Ljubljana.
XI. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na pisna vprašanja,
ki jih naslovijo na e-mail naslov: AnaMarija.Ljubec@ess.gov.si ali na naslov Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje (Ana
Marija Ljubec), Glinška 12, 1000 Ljubljana.
Odgovori bodo dostopni na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si.
XII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku najkasneje osmih dni od
rokov, predvidenih za predložitev vlog. Za
odpiranje vlog in izbor je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani Zavoda
s soglasjem Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve.
Komisija je šest članska v naslednji
sestavi: predsednik komisije, namestnik
predsednika in štirje člani. Delo komisije
spremlja, kot opazovalec, en predstavnik
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (posredniško telo).
XIII. Izid javnega razpisa
Komisija bo vlagatelje obvestila o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za predložitev vlog.
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko VIII. »Obvezna
oblika in vsebina prijave« javnega razpisa.
Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna,
komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni
od prejema poziva. Vloge, katere vlagatelji
ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev
vloge, komisija s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu se programi točkujejo na
podlagi meril iz točke VI. »Merila za izbor«
javnega razpisa. Vlagateljem izbranih programov Zavod posreduje sklepe o izboru,
skupaj s pozivom na podpis pogodbe o izvajanju lokalno zaposlitvenega programa.
Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema
sklepa in poziva ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki
ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor
programov, se v objavljenem roku obvesti o
odločitvi, da njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči predstojnik
Zavoda.
Izvajanje lokalno zaposlitvenega programa se prične po podpisu pogodbe.
XIV. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani prejemnikov in upravičencev do pomoči
(sredstev), lahko tehnično, administrativno
in finančno kontrolo programa ali dokumen-
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tov 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 (faz, operacij). Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže da bo nadzornim
organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost stroškov, sofinanciranih za
izvajanje lokalno zaposlitvenega programa
ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v
zvezi z izvajanjem lokalno zaposlitvenega
programa.
V primeru, da vlagatelj/izvajalec, v okviru
prve faze lokalno zaposlitvenega programa,
izvedbo izdelave elaborata ali programa izpopolnjevanja in usposabljanja, 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. 4012-11/2004-6
Ob-10367/04
Posredni proračunski uporabnik: Javna
agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-36-70 faks
01/431-33-60.
javni razpis
za spodbujanje investicij v malih,
srednje velikih in velikih podjetjih na
območju Občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali
Zagorje ob Savi
se izvaja na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.
l. RS, št. 60/99, 52/02 in 56/03), Uredbe o
splošnih pogojih delovanja Javne agencije
Republike Slovenije za regionalni razvoj
(Ur. l. RS, št. 62/03), Pogodbe št. ARR-1/04
o financiranju delovanja Javne agencije
Republike Slovenije za regionalni razvoj
z dne 16. 12. 2003, Proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02
in 130/03), 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. 47/03 in 67/03), Zakona
o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje
– Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju
regije (Ur. l. RS, št. 61/00 in 42/03) ter Programa ukrepov za razvojno prestrukturiranje
regije 2004-2006 in Letnega izvedbenega
programa 2004 (sprejeto na 98. dopisni seji
Vlade RS dne 26. 3. 2004) in sklepov Vlade
RS št. 304-04/2001-3 in 304-04/2001-4 z
dne 26. 3. 2004).
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa predstavljajo
investicije v malih, srednje velikih in velikih
podjetjih v osnovna sredstva pri postavitvi
novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki
pomeni temeljito spremembo proizvoda ali
proizvodnega procesa v obstoječem proiz-

vodnem obratu (s pomočjo racionalizacije,
diverzifikacije ali modernizacije). Investicija
se mora izvajati na območju Občin Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi.
Investicije v osnovna sredstva v obliki
nakupa proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali bi se zaprl, če ne bi bil prodan, so
tudi lahko predmet tega javnega razpisa,
razen če proizvodni obrat pripada podjetju
v težavah.
Nepovratna sredstva so namenjena za:
Namen javnega razpisa je spodbujanje
začetnih investicij v malih, srednje velikih in
velikih podjetjih in odpiranje novih delovnih
mest, povezanih z investicijami.
Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na razpis se lahko prijavijo
gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki v skladu s kriteriji, opredeljenimi v 3. členu Uredbe o namenih in
pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter
določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje
posameznih shem državnih pomoči (Ur. l.
RS, št. 38/03), ki so registrirane po Zakonu
o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 54/99, 31/00, 36/00, 45/01,
59/01, 50/02 in 93/02) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah;
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 54/99,110/99 in 50/02);
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije;
– niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna.
Gospodarska družba ali samostojni podjetnik mora investicijo realizirati in odpreti
nova delovna mesta na območju Občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri
Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi.
Na razpis lahko vlagatelji vlog kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo
investicije (faza priprave ustreznih študij
in projektov, faza nakupa, komunalnega
in infrastrukturnega opremljanja zemljišča,
faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa
strojev in opreme ter nematerialnih investicij
(patenti, licence,...)), vendar pa mora skupna višina celotne investicije izpolnjevati prej
opredeljene kriterije.
Nova delovna mesta morajo podjetja odpreti v treh letih po zaključku investicije ob
upoštevanju kriterija novih delovnih mest, ki
se ugotavlja na osnovi neto povečanje števila delovnih mest v primerjavi s povprečjem
zaposlenih od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.
Investicijski projekti in novo odprta delovna
mesta morajo ostati na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji,
Trbovlje ali Zagorje ob Savi vsaj pet let.
Na razpis ne morejo kandidirati vlagatelji vlog, katerim so na osnovi Javnega
razpisa za spodbujanje začetnih investicij
na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002 in 2003 že
bila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta, razen
v primeru, da so do dne oddaje vloge na ta
javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih
zaposlitev, ki izhaja iz uspešne kandidature
na omenjene razpise v letih 2001, 2002 oziroma 2003. Izpolnitev obveze glede novih
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zaposlitev morajo upravičenci dokazati s
predložitvijo posebnega Poročila o izpolnitvi pogodbene obveznosti glede novih
zaposlitev, v katerem natančno opredelijo
realizirane zaposlitve, ter predložijo ustrezna listinska dokazila.
Okvirna višina sredstev: okvirna višina
nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za
sofinanciranje projektov v letu 2004, znaša
250,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko Službe Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj 1140 ‘’Prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZRTH’’
proračuna RS za leto 2004.
Višina sredstev po posameznih delih razpisa znaša okvirno:
A) 90,000.000 SIT,
B) 50,000.000 SIT,
C) 50,000.000 SIT,
D) 60,000.000 SIT.
Sredstva se lahko v primeru neporabe
na posameznem delu razpisa ali v primeru
zaokroževanja, po sklepu komisije prerazporedijo na drugi del razpisa.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: obdobje, za katerega so
namenjena razpisna sredstva iz točke 2.10,
je proračunsko leto 2004. Javna agencija
RS za regionalni razvoj bo sofinancirala le
upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2004 do
najkasneje 5. 11. 2004.
Rok za predložitev vlog: popolna vloga
(obrazci in priloge) mora biti, v skladu s prejetimi navodili, dostavljena na naslov: Javna
agencija Republike Slovenije za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do
vključno dne 24. 5. 2004 do 12. ure (velja
prispetje po pošti ali oddaja v tajništvo Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana do 24. 5.
2004 do 12. ure) v zaprti ovojnici z ustrezno
navedbo, v skladu s točko 2.7 navodil, na
sprednji strani
»Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju – A« oziroma,

Št.

»Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju – B« oziroma,
»Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju – C« oziroma,
»Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju – D«
in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo prispele na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma in ure
(ne glede na poštni žig ali drugo vrsto dostave), ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju
neodprte.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek za nepovratna
sredstva pa mora biti prikazan v slovenskih
tolarjih (SIT).
Datum odpiranja: 26. 5. 2004 v sejni sobi
Rožnik, št. 521, Agencija RS za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana ob 10. uri.
Vloga je popolna, če vlagatelj vloge do
predpisanega roka za oddajo vlog v javnem
razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o
strinjanju z razpisnimi pogoji (Razpisni obrazec št. 1),
2. Prijavni obrazec (Razpisni obrazec
št. 2);
3. Podatki o vlagatelju vloge (Razpisni
obrazec št. 3) in zahtevane priloge:
– za pravno osebo originalni izpisek iz
sodnega registra ali potrdilo iz vpisnika samostojnih podjetnikov potrjena s strani pristojnega davčnega organa, če upravičenec
opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje vloge;
– bilance stanja, izkazi poslovnega izida podjetja ali samostojnega podjetnika, ki
kandidira na razpis, za zadnja tri leta (2001,
2002 in 2003). Velika podjetja oziroma podjetja, ki so zavezana k pripravi, priložijo tudi
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izkaze finančnega izida, ter izkaze gibanja
kapitala;
– potrdilo o poravnanih zapadlih davkih
in prispevkih, ki ga izda krajevno pristojni
davčni urad, ki ni starejši od 30 dni;
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih za
povprečje zaposlenih v letu 2003 (od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2003), iz katerega je razvidna izobrazbena struktura do vključno VI.
stopnje izobrazbe ter od VII. in višje stopnje
izobrazbe;
– potrdilo, da podjetje ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji.
4. Dispozicija projekta (Razpisni obrazec
št. 4) – podjetje izpolni tisti del obrazca, ki
se nanaša na ustrezno višino prijavljene investicije, to je pod točko A, B, C ali D – in
zahtevane priloge:
– zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od
30 dni, in overjena kopija pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja
lastnika-ov k predvideni investiciji;
– v primeru nakupa zemljišč oziroma
druge nepremičnine mora upravičenec
predložiti zemljiško knjižni izpisek, mapno
kopijo, posestni list za nepremičnine oziroma zemljišča, ki ga namerava kupiti in predpogodbo z bodočim prodajalcem;
– kopijo iz prostorskega akta občine,
iz katerega bo razvidno, da bo investicijo
mogoče izvesti.
5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(Razpisni obrazec št. 5);
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva
k dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
Merila za ocenitev ponudb: popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi
meril. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Prednost pri izboru
za dodelitev nepovratnih sredstev imajo
do porabe sredstev investicijski projekti, ki
bodo dobili najvišjo oceno na podlagi meril
za ugotavljanje učinkov investicije.

Investicijski projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine:
Število točk
0-50
51-69

≥ 70

Obrazložitev
Investicijski projekt ne dosega mejnega števila točk in ni upravičen do nepovratnih sredstev.
Investicijski projekt presega mejno število točk in je upravičen do nepovratnih sredstev le v primeru, da bodo namenska
proračunska sredstva še na razpolago po zaprtju javnega razpisa. Pri sofinanciranju stroškov investicijskega projekta se
do porabe sredstev zagotovi sofinanciranje v višini 30% upravičenih stroškov za velika podjetja in 45% upravičenih stroškov za mala in srednje velika podjetja oziroma 1.500.000 SIT za odprto delovno mesto do vključno VI. stopnje
izobrazbe ter 3.000.000 SIT za odprto delovno mesto od VII. in višje stopnje izobrazbe.
Investicijski projekt se ocenjuje kot ustrezen. Sofinanciranje stroškov investicijskega projekta je upravičeno, pri čemer se
do porabe sredstev zagotovi maksimalna stopnja sofinanciranja; to je 40% upravičenih stroškov za velika podjetja in 55%
upravičenih stroškov za mala in srednje velika podjetja oziroma 2.000.000 SIT za odprto delovno mesto do vključno VI.
stopnje izobrazbe ter 3.500.000 SIT za odprto delovno mesto od VII. in višje stopnje izobrazbe.

Merila so opredeljena za posamezne dele razpisa.
1.1.1. Merila za ocenjevanje vlog – A
Merilo
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Reference investitorja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Trajnostna naravnanost investicije
Predhodno dodeljena sredstva
Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu
Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi
SKUPAJ

Število točk
15
25
12
10
17
5
8
8
100
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Podrobneje opredeljena merila:
a) Reference investitorja (maks. 15 točk)
+ Investitor je mednarodno uveljavljeno podjetje, ki se lahko izkaže s podobnimi že izpeljanimi investicijskimi
projekti.
+ Investitor je uveljavljen na svojem domačem trgu, kjer je že uspešno izpeljal podobne investicijske projekte.

○ 15 točk
○ 10 točk

b) Število novo ustvarjenih delovnih mest (maks. 25 točk)
+ Število novo ustvarjenih delovnih mest nad minimumom 30 delovnih mest (1 točka za delovno mesto, maksimalno 15
točk)
+ Število novo ustvarjenih delovnih mest z minimalno VII. zahtevnostno stopnjo (2 točki za delovno mesto, maksimalno
6 točk)
+ Število novo ustvarjenih delovnih mest za pripravnike, štipendiste na osnovi ZPZRTH (2 točki za pripravnika, maksimalno 4 točke). V kolikor se pripravnike zaposli za določen čas, se le ti ne štejejo v število novo ustvarjenih delovnih
mest.

○ maks. 15
○ maks. 6
○ maks. 4

c) Faznost in predvideni zaključek investicije (maks. 12 točk)
+ Zaključena investicija
– 6 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (6 točk)
– 12 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (5 točk)
– 18 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (4 točke)
– 24 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (2 točki)
+ Faznost investicije (upošteva se dokončana faza v letu 2004)
– Nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (6 točk)
– Gradnja / nakup objektov (4 točke)
– Nakup, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča (2 točki)
– Priprava investicijskih študij in projektov (1 točka)

○ maks. 6

○ maks. 6

d) Vpliv investicije na okolje (maks. 10 točk)
Vpliv investicije na emisije in imisije
+ Investicijski projekt ne presega mejnih vrednosti emisij in imisij, ki jih na podlagi Zakona o varstvu okolja klasificira
Vlada Republike Slovenije.

○ maks. 5

– priloženo Poročilo o vplivih na okolje (5 točk)
– priložena podpisana izjava investitorja (3 točke)
Vpliv investicije na odpadke
+ Investicijski projekt ne bo imel za posledico posebnih odpadkov, ampak zgolj komunalne.
+ Investicijski projekt bo poleg komunalnih odpadkov imel za posledico posebne odpadke, vendar je iz investicijske
dokumentacije razvidno, da bo investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in odstranitev le-teh.

○ 5 točk
○ 3 točke

e) Trajnostna naravnanost investicije (maks. 17 točk)
+ Narava investicijskega projekta je taka, da je praktično onemogočen prenos strojev in opreme iz regije.
+ Opremo in stroje je sicer možno preseliti iz regije, vendar je to povezano z velikimi stroški in časovno zamudno.
+ Investicijski projekt se izvaja v eni izmed naslednjih obrtno industrijskih con v Zasavju: Ponoviška, Kisovec, Toplice,
Nasipi, Neža, Ob Bobnu, Ob železniški postaji, Jagnjenica I, Obrežje, Rečica

○ 10 točk
○ 4 točke
○ 7 točk

f) Predhodno dodeljena sredstva (maks. 5 točk)
+ Vlagatelju na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002 in 2003 niso bila odobrena sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta.

○ 5 točk

g) Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu (maks. 8 točk)
Investicijski projekt vključuje pretežno visoke tehnologije (high tech projekt) ali je srednje zahteven (middle
tech projekt).
Investicijski projekt je na področju t.i. nove ekonomije (telekomunikacije, mikroelektronika, informacijska tehnologija, biotehnologija, novi materiali, ipd.)

○ 8 točk
○ 6 točk

h) Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi (maks. 8 točk)
Občina se navaja v seznamu C območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. št 44/01); Občina
Trbovlje
Občina se navaja v seznamu D območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. št 44/01); Občina
Hrastnik

○ 8 točk

○ 6 točk
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1.1.2. Merila za ocenjevanje vlog – B
Merilo
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Reference investitorja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Trajnostna naravnanost investicije
Predhodno dodeljena sredstva
Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu
Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi
SKUPAJ

Število točk
15
26
12
10
16
5
8
8
100

Podrobneje opredeljena merila:
a) Reference investitorja (maks. 15 točk)
+ Investitor je mednarodno uveljavljeno podjetje, ki se lahko izkaže s podobnimi že izpeljanimi investicijskimi
projekti
+ Investitor je uveljavljen na svojem domačem trgu, kjer je že uspešno izpeljal podobne investicijske projekte.

○ 15 točk
○ 10 točk

b) Število novo ustvarjenih delovnih mest (maks. 26 točk)
+ Število novo ustvarjenih delovnih mest nad minimumom 5 delovnih mest (2 točki za delovno mesto, maksimalno 16
točk)
+ Število novo ustvarjenih delovnih mest z minimalno VII zahtevnostno stopnjo (2 točki za delovno mesto, maksimalno
6 točk)
+ Število novo ustvarjenih delovnih mest za pripravnike, štipendiste na osnovi ZPZRTH (2 točki za pripravnika, maksimalno 4 točke). V kolikor se pripravnike zaposli za določen čas, se le ti ne štejejo v število novo ustvarjenih delovnih
mest.

○ maks. 16
○ maks. 6
○ maks. 4

c) Faznost in predvideni zaključek investicije (maks. 12 točk)
+ Zaključena investicija

○ maks. 6

– 6 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (6 točk)
– 12 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (5 točk)
– 18 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (4 točke)
– 24 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (2 točki)
+ Faznost investicije (upošteva se dokončana faza v letu 2004)

○ maks. 6

– Nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (6 točk)
– Gradnja / nakup objektov (4 točke)
– Nakup, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča (2 točki)
– Priprava investicijskih študij in projektov (1 točka)
d) Vpliv investicije na okolje (maks. 10 točk)
Vpliv investicije na emisije in imisije
+ Investicijski projekt ne presega mejnih vrednosti emisij in imisij, ki jih na podlagi Zakona o varstvu okolja klasificira
Vlada Republike Slovenije.

○ maks. 5

– priloženo Poročilo o vplivih na okolje (5 točk)
– priložena podpisana izjava investitorja (3 točke)
Vpliv investicije na odpadke
+ Investicijski projekt ne bo imel za posledico posebnih odpadkov, ampak zgolj komunalne.
+ Investicijski projekt bo poleg komunalnih odpadkov imel za posledico posebne odpadke, vendar je iz investicijske
dokumentacije razvidno, da bo investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in odstranitev le-teh.

○ 5 točk
○ 3 točke

e) Trajnostna naravnanost investicije (maks. 16 točk)
+ Narava investicijskega projekta je taka, da je praktično onemogočen prenos strojev in opreme iz regije.
+ Opremo in stroje je sicer možno preseliti iz regije, vendar je to povezano z velikimi stroški in časovno zamudno.
+ Investicijski projekt se izvaja v eni izmed naslednjih obrtno industrijskih con v Zasavju: Ponoviška, Kisovec, Toplice,
Nasipi, Neža, Ob Bobnu, Ob železniški postaji, Jagnjenica I, Obrežje, Rečica

○ 10 točk
○ 4 točke
○ 6 točk

f) Predhodno dodeljena sredstva (maks. 5 točk)
+ Vlagatelju na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002 in 2003 niso bila odobrena sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta.

○ 5 točk
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g) Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu (maks. 8 točk)
Investicijski projekt vključuje pretežno visoke tehnologije (high tech projekt) ali je srednje zahteven (middle
tech projekt).
Investicijski projekt je na področju t.i. nove ekonomije (telekomunikacije, mikroelektronika, informacijska tehnologija, biotehnologija, novi materiali, ipd.)

○ 8 točk
○ 6 točk

h) Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi (maks. 8 točk)
Občina se navaja v seznamu C območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. št 44/01); Občina
Trbovlje
Občina se navaja v seznamu D območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. št 44/01); Občina
Hrastnik

○ 8 točk

○ 6 točk

1.1.3. Merila za ocenjevanje vlog – C
Merilo
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Reference investitorja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Trajnostna naravnanost investicije
Predhodno dodeljena sredstva
Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu
Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi
SKUPAJ

Število točk
15
22
20
10
14
5
6
8
100

Podrobneje opredeljena merila:
a) Reference investitorja (maks. 15 točk)
+ Investitor je mednarodno uveljavljeno podjetje, ki se lahko izkaže s podobnimi že izpeljanimi investicijskimi
projekti.
+ Investitor je uveljavljen na svojem domačem trgu, kjer je že uspešno izpeljal podobne investicijske projekte.

○ 15 točk
○ 10 točk

b) Število novo ustvarjenih delovnih mest (maks. 22 točk)
+ Število novo ustvarjenih delovnih mest nad minimumom 3 delovnih mest (4 točke za delovno mesto, maksimalno 12
točk)
+ Število novo ustvarjenih delovnih mest z minimalno VII zahtevnostno stopnjo (3 točke za delovno mesto, maksimalno
6 točk)
+ Število novo ustvarjenih delovnih mest za pripravnike, štipendiste na osnovi ZPZRTH (2 točki za pripravnika, maksimalno 4 točke). V kolikor se pripravnike zaposli za določen čas, se le ti ne štejejo v število novo ustvarjenih delovnih
mest.

○ maks. 12
○ maks. 6
○ maks. 4

c) Faznost in predvideni zaključek investicije (maks. 20 točk)
+ Zaključena investicija

○ maks. 10

– 6 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (10 točk)
– 12 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (8 točk)
– 18 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (6 točk)
– 24 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (4 točke)
+ Faznost investicije (upošteva se dokončana faza v letu 2004)

○ maks. 10

– Nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (10 točk)
– Gradnja / nakup objektov (8 točk)
– Nakup, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča (4 točke)
– Priprava investicijskih študij in projektov (2 točki)
d) Vpliv investicije na okolje (maks. 10 točk)
Vpliv investicije na emisije in imisije
+ Investicijski projekt ne presega mejnih vrednosti emisij in imisij, ki jih na podlagi Zakona o varstvu okolja klasificira
Vlada Republike Slovenije.
– priloženo Poročilo o vplivih na okolje (5 točk)
– priložena podpisana izjava investitorja (3 točke)

○ maks. 5
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Vpliv investicije na odpadke
+ Investicijski projekt ne bo imel za posledico posebnih odpadkov, ampak zgolj komunalne.
+ Investicijski projekt bo poleg komunalnih odpadkov imel za posledico posebne odpadke, vendar je iz investicijske
dokumentacije razvidno, da bo investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in odstranitev le-teh.

○ 5 točk
○ 3 točke

e) Trajnostna naravnanost investicije (maks. 14 točk)
+ Narava investicijskega projekta je taka, da je praktično onemogočen prenos strojev in opreme iz regije.
+ Opremo in stroje je sicer možno preseliti iz regije, vendar je to povezano z velikimi stroški in časovno zamudno.
+ Investicijski projekt se izvaja v eni izmed naslednjih obrtno industrijskih con v Zasavju: Ponoviška, Kisovec, Toplice,
Nasipi, Neža, Ob Bobnu, Ob železniški postaji, Jagnjenica I, Obrežje, Rečica

○ 8 točk
○ 4 točke
○ 6 točk

f) Predhodno dodeljena sredstva (maks. 5 točk)
+ Vlagatelju na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002 in 2003 niso bila odobrena sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta.

○ 5 točk

g) Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu (maks. 6 točk)
Investicijski projekt vključuje pretežno visoke tehnologije (high tech projekt) ali je srednje zahteven (middle
tech projekt).
Investicijski projekt je na področju t.i. nove ekonomije (telekomunikacije, mikroelektronika, informacijska tehnologija, biotehnologija, novi materiali, ipd.)

○ 6 točk
○ 4 točke

h) Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi (maks. 8 točk)
Občina se navaja v seznamu C območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. št 44/01); Občina
Trbovlje
Občina se navaja v seznamu D območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. št 44/01); Občina
Hrastnik

○ 8 točk

○ 6 točk

1.1.4. Merila za ocenjevanje vlog – D
Merilo
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Reference investitorja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Trajnostna naravnanost investicije
Predhodno dodeljena sredstva
Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi
SKUPAJ

Število točk
12
17
26
10
14
13
8
100

Podrobneje opredeljena merila:
a) Reference investitorja (maks. 12 točk)
+ Investitor je uveljavljen na svojem domačem trgu, kjer je že uspešno izpeljal podobne investicijske projekte.

○ 12 točk

b) Število novo ustvarjenih delovnih mest (maks. 17 točk)
+ Število novo ustvarjenih delovnih mest nad minimumom 1 delovno mesto (5 točk za delovno mesto, maksimalno 10
točk)
+ Število novo ustvarjenih delovnih mest z minimalno VII zahtevnostno stopnjo (3 točke za delovno mesto, maksimalno
3 točke)
+ Število novo ustvarjenih delovnih mest za pripravnike, štipendiste na osnovi ZPZRTH (2 točki za pripravnika, maksimalno 4 točke). V kolikor se pripravnike zaposli za določen čas, se le ti ne štejejo v število novo ustvarjenih delovnih
mest.

○ maks. 10
○ maks. 3
○ maks. 4

c) Faznost in predvideni zaključek investicije (maks. 26 točk)
+ Zaključena investicija
– 6 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (14 točk)
– 12 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (10 točk)
– 18 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (6 točk)
– 24 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (4 točke)
+ Faznost investicije (upošteva se dokončana faza v letu 2004)
– Nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (12 točk)
– Gradnja / nakup objektov (8 točk)
– Nakup, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča (4 točke)
– Priprava investicijskih študij in projektov (2 točki)

○ maks. 14

○ maks. 12
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d) Vpliv investicije na okolje (maks. 10 točk)
Vpliv investicije na emisije in imisije
+ Investicijski projekt ne presega mejnih vrednosti emisij in imisij, ki jih na podlagi Zakona o varstvu okolja klasificira
Vlada Republike Slovenije.

○ maks. 5

– priloženo Poročilo o vplivih na okolje (5 točk)
– priložena podpisana izjava investitorja (3 točke)
Vpliv investicije na odpadke
+ Investicijski projekt ne bo imel za posledico posebnih odpadkov, ampak zgolj komunalne.
+ Investicijski projekt bo poleg komunalnih odpadkov imel za posledico posebne odpadke, vendar je iz investicijske
dokumentacije razvidno, da bo investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in odstranitev le-teh.

○ 5 točk
○ 3 točke

e) Trajnostna naravnanost investicije (maks. 14 točk)
+ Narava investicijskega projekta je taka, da je praktično onemogočen prenos strojev in opreme iz regije.
+ Opremo in stroje je sicer možno preseliti iz regije, vendar je to povezano z velikimi stroški in časovno zamudno.
+ Investicijski projekt se izvaja v eni izmed naslednjih obrtno industrijskih con v Zasavju: Ponoviška, Kisovec, Toplice,
Nasipi, Neža, Ob Bobnu, Ob železniški postaji, Jagnjenica I, Obrežje, Rečica

○ 8 točk
○ 3 točke
○ 6 točk

f) Predhodno dodeljena sredstva (maks. 13 točk)
+ Vlagatelju na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002 in 2003 niso bila odobrena sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta.

○ 13 točk

g) Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi (maks. 8 točk)
Občina se navaja v seznamu C območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01); Občina
Trbovlje
Občina se navaja v seznamu D območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01); Občina
Hrastnik

Izid javnega razpisa: na podlagi predloga
strokovne komisije, bodo vlagatelji, s strani
direktorja Javne agencije RS za regionalni
razvoj, v roku 45 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o izboru prejemnikov
sredstev.
Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo
v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Regionalnem centru za
razvoj d.o.o., Podvine 36, Zagorje ob Savi
(tel. 03/56-60-500) vsak delovni dan v času
odprtja razpisa med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če podjetje na e-mail:
info@rcr-zasavje.si posreduje prošnjo za
dvig razpisne dokumentacije. Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi na internet
naslovu www.sigov.si/arr ali www.rcr-zasavje.si.
Projekt mora biti predstavljen v obliki,
kot jo zahteva razpisna dokumentacija, pregledno in zelo konkretno. Če vlagatelj vloge
meni, da je potrebno določene dele dodatno
predstaviti, lahko to stori v prilogi.
Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak delovni dan med 9.
in 12. uro, kontaktni osebi: mag. Tomaž Kukovica na Javni agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj (tel. 01/478-37-77,
e-mail: tomaz.kukovica@gov.si) in Romana
Butolen na Regionalnem centru za razvoj
d.o.o. (tel. 03/56-60-509, e-mail: romana.butolen@rcr-zasavje.si).
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
Javna agencija RS za regionalni razvoj

Ob-10373/04
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo pralnega
praška
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.
3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
prodaja okoli 615 ton pralnega praška vrste
Persil (pakiranje 3 kg, 4,5 kg in 6 kg).
Najmanjša količina, ki jo mora ponudnik
odkupiti je 100 ton.
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča
Zavoda Republike Slovenije za blagovne
rezerve v Republiki Sloveniji, najkasneje do
31. 12. 2004.
5. Najnižja cena: 232,25 SIT/kg pralnega
praška, fco skladišče Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.
Pralni prašek bo prodan ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali
več ponudnikov ponudijo enako ceno, ima
prednost ponudnik, ki ponudi nakup večje
količine pralnega praška. Po ocenitvi ponudb
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v
višini 10% ponudbene vrednosti na TR:
01100-6030230073.
Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni, brez
obresti.

○ 8 točk

○ 6 točk

7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 10 dni po odpiranju ponudb. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene, naročnik priloženo kavcijo zadrži.
8. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik lahko plača kupnino pred prevzemom
pralnega praška na TR 01100-6030230073
ali v roku 30 dni po prevzemu pralnega praška, če zavaruje plačilo z bančno garancijo,
ki jo mora dostaviti v roku 5 delovnih dni
po podpisu pogodbe. Bančna garancija se
mora glasiti na vrednost pogodbene količine
pralnega praška in z rokom dospelosti 15
dni po preteku obveznosti plačila. Položena kavcija se v primeru takojšnega plačila
všteje v kupnino oziroma se v primeru plačila z odlogom vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v roku 5 delovnih dni,
brez obresti.
9. Dodatne informacije o razpisu (kvaliteta in tip pralnega praška in lokacije skladiščenja…): Dušan Čeak, tel. 01/58-97-325,
faks 01/58-97-347.
10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 12. 5. 2004 do
15. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
pralnega praška ne odpiraj!«.
Ponudbi je 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: 13. 5. 2004 ob 9. uri, v sejni sobi,
VII. nadstropje, Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
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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: 19. 4. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-10191/04
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02),
Noveliranega programa izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku Žirovski
vrh, IBE, april 2001, št. proj. UZVI-B103/29,
Programa organizacijskega preoblikovanja
RŽV s kadrovskim socialnim programom,
BSC d.o.o. Kranj, maj 2002, dopolnjen
februar 2003 in Poslovnega načrta RŽV
za leto 2004, objavlja Rudnik Žirovski vrh,
d.o.o.
javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje
odpiranja novih delovnih mest
I. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, javno
podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, katera se nanašajo na zaposlovanje delavcev
družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja
za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v nadaljevanju: RŽV).
Dodeljena sredstva iz prejšnjega odstavka se bodo izplačevala na osnovi pogodbe o
prezaposlitvi delavcev RŽV (v nadaljevanju
pogodba) v obliki premij. Višina premije za
odprtje delovnega mesta in zaposlitev delavca RŽV znaša 4,500.000 tolarjev. Pogoj
za sklenitev pogodbe je pridobljeno soglasje delavca RŽV, s katerim le-ta nepreklicno
soglaša k sklenitvi delovnega razmerja z
izbranim delodajalcem. Izplačilo premije
bo realizirano v roku 60 dni od sklenitve
pogodbe in predložitve ustreznega instrumenta zavarovanja terjatev RŽV, za primer
nespoštovanja pogodbenih obveznosti prejemnika sredstev, ki so naslednje:
– odprtje delovnega mesta in zaposlitev
delavca RŽV, ki je dal nepreklicno soglasje k
prezaposlitvi v 30 dneh po podpisu pogodbe
o prezaposlovanju delavcev RŽV za obdobje najmanj 5 let od sklenitve delovnega
razmerja. Kot dokazilo o izpolnjevanju te
obveznosti se predloži obrazec M-1/M-2,
potrjen s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, in sicer prvič ob sami realizaciji
zaposlitve in drugič po preteku 5 let od sklenitve delovnega razmerja;
– ohranitev novoodprtega delovnega
mesta najmanj pet let od odprtja le-tega, kar
prejemnik sredstev dokaže s predložitvijo s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
potrjenega obrazca o številu zaposlenih, in
sicer prvič ob prijavi, drugič po izvedbi prezaposlitev in tretjič po preteku petletnega obdobja. Kot povečanje števila delovnih mest se
šteje neto povečanje števila zaposlenih po
realizaciji prezaposlitev v primerjavi s stanjem pred tem. Število zaposlenih po petih
letih ne sme biti manjši od števila zaposlenih,
ugotovljenega po izvedbi prezaposlitev.
Za zavarovanje terjatev RŽV iz navedenih alinej mora prejemnik sredstev predložiti

Št.

dve bianco podpisani menici družbe, z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev. Te
instrumente zavarovanja bo RŽV vrnil takoj,
ko bo prejel zahtevana dokazila o izpolnjevanju obveznosti.
V primeru neizpolnjevanja katerekoli
izmed navedenih pogodbenih obveznosti
bo RŽV odstopil od pogodbe in zahteval
takojšnje vračilo prejetih sredstev, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe ter samostojni
podjetniki, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 45/01),
kot gospodarska družba ali samostojni
podjetnik,
b) niso v stanju kapitalske neustreznosti
po drugem odstavku 10. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij,
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) dve leti pred prijavo na razpis niso odpustili nobenega zaposlenega po programu
ugotavljanja trajno presežnih delavcev,
2. delavci RŽV, ki so se pripravljeni samozaposliti.
Prijavitelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjeno in podpisano izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1 a
oziroma 1 b),
– prijavni obrazec (obrazec št. 2 a oziroma 2 b),
– osnovne podatke o prijavitelju in novih
delovnih mestih (obrazec št. 3 a oziroma
3 b),
– podpisan vzorec pogodbe (obrazec št.
4 a oziroma 4 b).
Po pridobljenem soglasju delavca za prezaposlitev prijavitelj predloži v 15 dneh še:
– izpisek iz sodnega registra, ki na dan
odpiranja vlog ne sme biti starejši od 30 dni,
oziroma kopijo priglasitvenega lista, potrjeno s strani davčnega organa, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti starejša od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določenih
z zakonom, ki na dan odpiranja vlog ne sme
biti starejše od 30 dni,
– podatke o boniteti poslovanja (BON-1
za preteklo leto, potrjen s strani APP oziroma odločbo o odmeri davka iz dejavnosti
za preteklo leto, če samostojni podjetnik
odločbe še ni prejel, naj dostavi kopijo napovedi davka iz dejavnosti, potrjeno s strani
DURS),
– podatke o plačilni sposobnosti, ki na
dan odpiranja vlog ne smejo biti starejši od
30 dni (BON-2, potrjen s strani APP, oziroma
potrdilo poslovne banke, da prijaviteljev račun zadnjih šest mesecev ni bil blokiran),
– fotokopijo bilance stanja in izkaza
uspeha za leto 2002 in leto 2003,
– število zaposlenih, potrjeno s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje za obdobje, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti
starejše od 30 dni.
Opomba: v primeru vlog za samozaposlitev se zahtevajo samo obrazci od prve do
pete alinee, enako velja za novo nastale
družbe oziroma samostojne podjetnike.
IV. Orientacijska vrednost sredstev
Orientacijska višina sredstev razpisa, ki
bodo na razpolago za leto 2004, je opredeljena v Poslovnem načrtu družbe RŽV in
znaša 9,000.000 tolarjev.
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Sredstva javnega razpisa bo RŽV zagotovil iz lastnih virov družbe.
V. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi
navodili, mora biti dostavljena na naslov:
Rudnik Žirovski vrh, d.o.o., Todraž 1,
4224 Gorenja vas.
Vloga se lahko dostavi po pošti s priporočeno pošiljko ali odda v tajništvo RŽV, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Upoštevane bodo
vse vloge, ki bodo prispele na naveden naslov do vključno 23. 6. 2004 in 26. 10. 2004
do 9. v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj
– razpis – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest« in s polnim naslovom pošiljatelja
na hrbtni strani.
VI. Datum odpiranja ponudb: komisija bo
vloge javno odpirala 23. 6. 2004 in 26. 10.
2004 ob 9.15.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo proti plačilu 3.000 tolarjev + DDV, ki jih nakažejo na
ŽR št. 51510-601-12713 Rudnika Žirovski
vrh, d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja vas (tel.
04/51-59-300, faks 04/51-59-399) ali poravnajo v blagajni družbe vsak delovni dan med 9.
in 12. uro. V primeru nakazila je potrebno na
plačilni nalog obvezno vpisati namen, in sicer
»prezaposlovanje – 401«. Plačniki morajo fotokopijo dokazila o plačilu, skupaj s podatki o
prijavitelju, ki so potrebni za izstavitev računa,
poslati na naročnikov faks 04/51-59-399.
V času trajanja razpisa bo razpisna dokumentacija na voljo vsak delovni dan med
9. in 12. uro na sedežu družbe RŽV pri Petru
Dolencu (int. 320, e-mail: peter.dolenc@rudnik-zv.si), kjer bodo na razpolago tudi vsa
dodatna pojasnila in informacije.
VIII. Veljavnost razpisa: razpis velja do
26. 10. 2004.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
Št. 00203-1/04
Ob-10147/04
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja
Občine Laško (Ur. l. RS, št. 40/02), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva
in podeželja Občine Laško (Ur. l. RS, št.
88/02) in Odloka o proračunu Občine Laško
za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 135/03), Občina
Laško objavlja
1. javni razpis
o dodeljevanju sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja Občine Laško v
letu 2004
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa so sredstva, ki se dodeljujejo za razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Laško.
II. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so predvidena za naslednje
namene:
– urejanje zemljišč – 2,500.000 SIT,
– izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva – 1,900.000 SIT,
– ekološko kmetovanje – 300.000 SIT,
– dopolnilne dejavnosti – 2,000.000 SIT,
– oskrbo
travniških
sadovnjakov
– 100.000 SIT,
– nakup opreme in strojev za skupne
kmetijske potrebe – 1,000.000 SIT.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičena kmetijska
gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Laško in izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– imajo status kmeta,
– imajo najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– podajo izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega
proračuna ali mednarodnih virov oziroma
koliko sredstev so iz teh virov za določen
namen že prejeli,
ter pravne osebe s sedežem v Občini Laško, povezane s kmetijsko dejavnostjo.
IV. Namen, pogoji in kriteriji za dodelitev
sredstev: namen, pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev so navedeni v Pravilniku o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in
podeželja Občine Laško (Ur. l. RS, št. 40/02
in 88/02) in objavljeni na oglasni deski Občine Laško.
V. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti
oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne
odpiraj – razpis kmetijstvo 2004«, od začetka razpisa do 15. 10. 2004 oziroma do
porabe sredstev, in sicer na naslov: Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
VI. Način reševanja vlog:
– upravičenci morajo k vlogi, s katero
se prijavijo na javni razpis, priložiti vso dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih v pravilniku;
– strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in kriterijev iz
tega razpisa in pravilnika. Komisija lahko
v posameznih primerih zahteva dodatno
dokumentacijo;
– vloge upravičencev se obravnavajo
po kronološkem vrstnem redu. Prednost pri
dodeljevanju sredstev imajo kmetje, katerih
kmetovanje je edini vir preživljanja.
VII. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila:
– 12. 5. 2004 in
– 15. 10. 2004,
oziroma v skladu s sklepom župana.
Odpiranje ne bo javno.
VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje v 45 dneh od odpiranja
vlog.
IX. Informacije: vse informacije v zvezi
z razpisom dobite na Občini Laško, Mestna ulica 2, Laško, pri Barachini Sandri (tel.
03/733-87-36).
Občina Laško
Št. 660-1/2004
Ob-10165/04
Na podlagi 61. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02), 2. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini
Kamnik (Ur. l. RS, št. 16/02 in 3/04) ter 16.
člena statuta Občine Kamnik (Ur. l. RS, št.
47/99, 40/01 in 68/03) župan Občine Kamnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov
oživitve starega mestnega jedra
Kamnika v mesecu avgustu 2004
1. V postopku izbire kulturnih projektov,
prijavljenih na Javni razpis za sofinanciranje
kulturnih projektov oživitve starega mestnega
jedra Kamnika v mesecu avgustu 2004, ki jih
bo Občina Kamnik sofinancirala iz občinskega proračuna, bodo izbrani tisti projekti, ki
bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in
so v javnem interesu Občine Kamnik.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirale naslednje kulturne dejavnosti:
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glasbena dejavnost, folklorna in plesna
dejavnost, gledališka in lutkovna dejavnost,
likovna dejavnost, literarna dejavnost in
založništvo, filmska in video produkcija ter
fotografija, izobraževalna in raziskovalna
dejavnost s področja kulture, dejavnost
širjenja kulture med občane, novi mediji ter
druge vsebine s področja kulture.
3. Obseg razpoložljivih sredstev je okvirno 2,5 mio SIT.
4. Na razpisu lahko kandidirajo naslednji
izvajalci kulturnih projektov:
– društva,
– združenje društev v lastnem imenu in v
imenu tistih društev, ki ga za to pooblastijo,
– pravne osebe, ki niso javni zavodi in
– posamezniki,
ki delujejo na področju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin ter
so njihovi projekti v javnem interesu Občine
Kamnik.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kulturni projekti za sofinanciranje:
– projekti morajo biti izvedbeno locirani
na območje starega mestnega jedra Kamnika,
– projekti morajo biti izvedeni na prostem,
– projekti prispevajo k utrjevanju prepoznavnosti Kamnika, njegovih zgodovinskih
posebnosti in sodobnega utripa mesta,
– projekti morajo biti dostopni širši javnosti in kot takšni dopolnjevati siceršnjo kulturno in turistično ponudbo, ki je del javnega
interesa Občine Kamnik.
6. Občina Kamnik si pridržuje pravico
do uskladitve terminov izvedbe projektov z
izvajalci oziroma predlagatelji znotraj razpisanega obdobja.
7. Rok za predložitev vlog je najkasneje
do četrtka 27. maja 2004 do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika.
8. V roku prispele, popolne, čitljive in pravilno izpolnjene prijave bodo ovrednotene v
skladu z merili za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov na področju
kulture v Občini Kamnik. Merila so sestavni
del razpisne dokumentacije.
9. Z izbranimi izvajalci kulturnih projektov
bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.
10. Obrazce, ki so obvezni del prijave,
lahko dvignete na Oddelku za družbene
dejavnosti Občine Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik, pisarna št. 48 v času uradnih ur,
in sicer od ponedeljka, 26. aprila 2004, do
roka za oddajo prijav oziroma na spletni
strani Občine Kamnik: www.kamnik.si pod
rubriko Občina Kamnik, javni razpisi.
11. Vloge je potrebno predložiti na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za družbene
dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik v
zaprti kuverti s pripisom: »javni razpis za
sofinanciranje kulturnih projektov oživitve
starega mestnega jedra Kamnika, avgust
2004 – Ne odpiraj!«. Na kuverto obvezno
napišite tudi naslov pošiljatelja.
12. Javno odpiranje bo v četrtek,
27. maja 2004 ob 10. uri v sejni sobi št.
17 v pritličju Občine Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik.
13. Kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje do 15. julija 2004.
14. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Kamnik, in sicer pri Nataši Bider Humar (tel.
83-18-122).
Občina Kamnik

Št. 333-01/04-953

Ob-10163/04

Javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje letnih
programov mladinskih društev
v Občini Ljutomer za leto 2004
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju letnih programov mladinskih
društev v občini Ljutomer za leto 2004.
2. Na ta razpis se lahko prijavijo društva,
ki imajo sedež v Občini Ljutomer, imajo urejeno evidenco o članstvu, imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo programov.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se dvignejo
v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica
1, Ljutomer, soba 218.
4. Merila za dodelitev sredstev so opredeljena v Pravilniku o vrednotenju programov mladinskih društev v Občini Ljutomer
(Ur. l. RS, št. 26/00).
5. Razpisna vsota je 1,500.000 SIT.
6. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 30. dan po objavi
razpisa, do 12. ure, na naslovu: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, v vložišču,
soba št. 108. Prijave morajo biti podane v
zaprti kuverti z nazivom ali žigom društva,
ter s pripisom “Javni razpis za letne programe mladinskih društev za leto 2004.”
7. O višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v roku osem
dni po odločitvi komisije.
Občina Ljutomer
Ob-10166/04
Javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Ljutomer za leto 2004
1. Občina Ljutomer bo za delovanje turističnih društev na področju turizma sofinancirala naslednje delovne vsebine:
a) ocena prireditev, ki jih TD že realiziralo, ter katere še planira izvesti, in so
pomembne za promocijo občine in predstavljajo ohranjanje kulturne dediščine, z
oceno ali je TD bilo tudi izvajalec prireditev
ali samo organizator in koordinator drugih
društev v kraju, na občinski ali regijski ravni
in na ravni države,
b) delovanje turističnega podmladka
v okviru TD na šolah ali pa v kraju delovanja TD,
c) delovanje sekcij v TD (ansambli, kulturne skupine, folklora itd.),
d) organizacija in izvajanje čistilnih akcij
v kraju,
e) vzdrževanje in urejanje kraja skozi vso
leto (zelenice, cvetlične grede, obveščevalne table, smerokazi, nastavljanje in vzdrževanje vališč in krmišč za ptice),
f) urejanje in vzdrževanje ter organiziranje obiskov na učnih poteh,
g) urejanje in vzdrževanje sprehajalnih,
kolesarskih in jahalnih stez,
h) sodelovanje s KS in drugimi društvi v
kraju ali v občini,
i) izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe,
j) izvajanje ali sodelovanje na drugih
ekoloških akcijah (razen čistilnih akcij) v
kraju ali skupno z drugimi TD, ki so skupno
organizirana,
k) šolanje in izpopolnjevanje kadrov v
turizmu,
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l) sodelovanje in promocija kraja na
sejmih, razstavah in drugih predstavitvah
občine.
2. Sredstva za uresničevanje programskih nalog na področju turizma, se turističnim društvom zagotovijo iz Občinskega
proračuna Občine Ljutomer za leto 2004, na
podlagi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer (Ur. l. RS, št. 54/99 in 59/02).
3. Na razpis se lahko prijavijo turistična
društva na območju Občine Ljutomer, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo,
– aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost,
– da so pridobili oziroma so v postopku
pridobivanja statusa društva, ki deluje v javnem interesu.
4. Predlagatelji morajo posredovati:
– v celoti izpolnjeno razpisno dokumentacijo,
– v okviru razpisne dokumentacije, natančen opis programa, ki mora biti finančno
ovrednoten po 1. točki razpisa,
– izpolnjevanje pogojev pod 3. točko razpisa s fotokopijami dokazil.
5. V roku prispele prijave bodo ovrednotene z višino odobrenih točk po točkovnem
sistemu v skladu z merili za oceno programov, ter razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v ta namen.
Izbor in ovrednotenje programov pripravi
štiričlanska komisija sestavljena iz predstavnika Lokalne turistične organizacije Prlekija
Ljutomer, predstavnika Odbora za gospodarstvo, malo gospodarstvo in turizem,
predstavnika turističnih društev Občine
Ljutomer, in predstavnika strokovne službe
v občinski upravi. O odločitvi bodo prijavitelji
obveščeni s sklepom.
6. Rok za prijavo na razpis je 30 dni po
tej objavi.
7. Prijave s programi v zaprti kuverti z
oznako: »Turistični programi 2004«, pošljite
na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer.
8. Vse informacije in razpisno dokumentacijo dobite v uradu župana Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 ali po tel. 584-90-60,
kontaktna oseba Renata Zrinski.
9. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju za tekoče koledarsko leto.
Občina Ljutomer
Št. 403-56/2004
Ob-10169/04
Na podlagi določil 10. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena
Odloka za vrednotenje športnih programov v
Občini Zagorje ob Savi, prečiščeno besedilo
(Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2003) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
za vrednotenje športnih programov v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 38/04)
Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v
Občini Zagorje ob Savi za leto 2004
I. Predmet razpisa
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2004
iz sredstev proračuna sofinancirala športne
programe z naslednjimi vsebinami:
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– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– znanstveno raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga,
– športne prireditve,
– vzdrževanje športnih objektov,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje društev na ravni lokalne
skupnosti.
ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Za sofinanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci programov na področju
športa:
– športna društva in klubi ter zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in do splošno koristne in neprofitne.
III. Kriteriji, ki jih morajo izpoljnjevati izvajalci
Izvajalci programov na področju športa
morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– registracija za opravljanje športne
dejavnosti,
– zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– urejena evidenca o članstvu, plačani
članarini in ostala dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– občini redno dostavljajo podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih
rezultatih,
– izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih
programov.
IV. Kriteriji in merila za izbor programov
športa in dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani na osnovi Odloka
za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi, prečiščeno besedilo
(Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2003) in
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka za vrednotenje športnih programov v
Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št.
38/2004).
V. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2004 znaša 15,200.000
SIT. V skladu s sprejetim proračunom Občlne Zagorje ob Savi in določili tretjega
odstavka 13. člena Odloka za vrednotenje
športnih programov v Občini Zagorje ob
Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2003 in
Uradni list RS, št. 38/04) bodo v letu 2004
sofinancirane tudi investicije v športne objekte v višini 7,000.000 SIT.
Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na
osnovi javnega razpisa za izvajanje športnih programov morajo biti porabljena v letu
2004.
VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
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dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi v
času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
VII. Način predložitve prijav in dodatne informacije v zvezi z razpisom: prijava na predpisanih razpisnih obrazcih se odda v zaprti
kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno
oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
– Šport«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
obvezno naveden naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar,
tel. 03/56-55-718).
VIII. Rok za predložitev prijav: upoštevane bodo vse prijave, ki bodo na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene
dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, prispele najkasneje
do 10. maja 2004 do 11. ure.
IX. Odpiranje prijav bo 12. maja 2004 ob
11. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi.
X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi
izvajalci športnih programov bodo sklenjene
letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2004.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 403-55/2004
Ob-10173/04
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 38/04), Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti in
programov v ljubiteljski kulturi v Občini
Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
dejavnosti in programov društev in skupin,
ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika bo občina iz sredstev
razpisa izbranim kandidatom sofinancirala:
– program redne dejavnosti,
– udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih
in prireditvah, ter izvedbo samostojnega
nastopa,
– stroške opreme, založništva in materialne stroške,
– in v skladu z določili pravilnika, ter ob
upoštevanju rezultatov društva oziroma skupine, dodelila dodatke za kakovost.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
in so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa
Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih
aktivnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in
nastopih,
– imajo potrjen program dela s strani
upravnega organa društva, namenjen čim
večjemu številu uporabnikov in finančni
načrt,
– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za sofinanciranje programov,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
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Izjemoma se lahko, v skladu z drugim
odstavkom 13. člena pravilnika, na razpis
prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven
Občine Zagorje ob Savi, v primeru, da se bo
prijavljeni program izvajal na območju Občine Zagorje ob Savi ali se bo projekt nanašal
na Občino Zagorje ob Savi. V tem primeru
morajo izvajalci izpolnjevati vse ostale z
razpisom zahtevane pogoje za sodelovanje
na razpisu.
3. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2004
znaša 9,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
5. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo lahko izvajalci od dneva
objave do izteka prijavnega roka dobijo v
času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje: vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki je del
razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po
pošti na naslov: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
z oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis
– Kultura 2004. Rok za oddajo prijave je
10. maj 2004.
7. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v
roku 30 dni po preteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani dobijo na Oddelku
za družbene dejavnosti (Blanka Šmit, tel.
03/56-55-730).
Občina Zagorje ob Savi
Ob-10176/04
Na podlagi 15. člena Odloka o koncesiji
za opravljanje dejavnosti javne razsvetljave v Občini Ormož (Uradni vestnik občine
Ormož, št. 2/97 in 2/03) objavlja Občina
Ormož
ponovni javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
dejavnosti javne razsvetljave v Občini
Ormož
1. Koncedent: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož.
2. Predmet razpisa: koncesija za opravljanje dejavnosti javne razsvetljave v Občini
Ormož.
3. Območje izvajanja koncesije: Občina
Ormož.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za 5 let.
5. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je kot pravna oseba ali kot podjetni posameznik registriran v Republiki
Sloveniji,
– da je registriran za izvajanje navedene
dejavnosti in da ima za to vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
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– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet koncesije,
– da ima poravnane davke in druge obvezne dajatve,
– da je finančno usposobljen za izvajanje
koncesionirane dejavnosti,
– da ima ustrezne reference s področja
izvajanja dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnim strokovnim
kadrom za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti, od tega najmanj z 1 delavcem V. stopnje izobrazbe elektrotehnične
usmeritve in 1 delavcem IV. stopnje strokovne izobrazbe elektrotehnične smeri,
– da ima v lasti ali posesti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da predloži ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da zagotavlja interventno izvajanje
javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem času,
– da pripravi in predloži program delovanja dejavnosti.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena – 90%,
– reference – 10%.
7. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, Irena Meško-Kukovec
od 8. do 10. ure.
8. Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa, od 8. do 13. ure.
9. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
najkasneje do 25. 5. 2004 do 9. ure v zaprti
kuverti, na naslov: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož in z oznako: “Ne odpiraj: javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti javne razsvetljave v Občini
Ormož.”
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum končne odločitve: 15. 8. 2004.
13. Izbirni postopek bo vodila posebna
komisija, ki jo imenuje župan.
14. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi pravnomočne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
Občina Ormož
Št. 15001-1/03-06
Ob-10317/04
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94 - odl. US, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) in Pravilnika
o vrednotenju programov organizacij in
društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Radlje ob Dravi
(MUV, št. 7/04) Občina Radlje ob Dravi
objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
programov s področja socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Radlje
ob Dravi za leto 2004
1. Pogoji razpisa
Pravico do sofinanciranja programov
dejavnosti na področju socialno-zdravstvenega varstva imajo upravičeni nosilci
in izvajalci te dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radlje ob
Dravi oziroma ne glede na sedež, vendar
imajo med člani tudi člane iz Občine Radlje
ob Dravi,
– da so registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi društev oziroma organizacij s področja socialnega in zdravstvenega varstva,
ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, v njihovem programu so elementi skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalstva ali
članov ter dobrodelnost in samopomoč.
3. Opis programov: predlagatelji morajo posredovati natančen opis programov s
seznamom udeležencev in kraj izvajanja
programov.
4. Merila za dodelitev sredstev: izbrane
programe bomo sofinancirali na podlagi interno izdelanih kriterijev in meril za sofinanciranje socialno-zdravstvenih programov v
Občini Radlje ob Dravi.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
5. Predložitev ponudb oziroma programov
Ponudniki programov s področja socialno-zdravstvenega varstva morajo ponudbo
oziroma programe oddati po pošti kot priporočeno pošiljko ali osebno. Izdelana mora
biti na predpisanih obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije z zahtevanimi
prilogami.
Rok za oddajo ponudb oziroma programov je 15. maj 2004 do 12. ure na naslov:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360
Radlje ob Dravi, z označbo “Javni razpis sociala-zdravstvo”.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
6. Razpisna dokumentacija
Obrazci za prijavo so na razpolago od
dneva razpisa na referatu za družbene
dejavnosti Občine Radlje ob Dravi, Mariborska 7, pisarna št. 310/III., vsak uradni dan v
času uradnih ur.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na tel. 02/88-71-401
int. 205, Draga Črešnik ali po e-pošti: draga.cresnik@radlje.si.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 06201-0001/2004
Ob-10322/04
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje (Ur. l. RS, št.
63/03) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje v letu 2004
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanja raz-
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voja malega gospodarstva v Občini Kozje
v letu 2004.
II. Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu
vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču
vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna podjetja iz 6. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev
za upravljanje posameznih shem državnih
pomoči (Ur. l. RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno
upoštevajo.
Za sredstva lahko zaprosijo prosilci s
sedežem, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Kozje ali prosilci, ki
nimajo sedeža na območju Občine Kozje,
nameravajo pa zaprošena sredstva vložiti v
investicije na območju Občine Kozje.
Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v
likvidacijskem postopku.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2004 znaša 3,500.000 SIT.
IV. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– kreditiranje malega gospodarstva,
– pospeševanje odpiranja novih delovnih mest,
– promocija izdelkov in storitev in svetovalne storitve.
Sredstva za kreditiranje malega gospodarstva se bodo dodelila na podlagi javnega
razpisa, ki ga bo objavila Razvojna agencija
Sotla.
Vsebina prijave po posameznih ukrepih
je določena v razpisni dokumentaciji.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoji in merila
za dodelitev proračunskih sredstev so določeni v Pravilniku o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Kozje.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana
na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Javni razpis se prične 23. 4. 2004
in se zaključi 30. 10. 2004. Vloge se bodo
sprejemale do porabe proračunskih sredstev, vendar najkasneje do 30. 10. 2004.
Vse vloge, ki bodo posredovane po tem
roku, se bodo s sklepom zavrnile.
Prijave je potrebno poslati z oznako
»Javni razpis: Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2004« na naslov:
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpiral Odbor za gospodarstvo in razvoj. Odpiranje vlog ne bo
javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju razvoja
malega gospodarstva v Občini Kozje za leto
2004. Pogodba bo sklenjena v roku 30 dni
po sprejemu sklepa župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine. Vse
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dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani pri Andreji Reher, tel.
800-14-14.
Občina Kozje
Št. 06201-0001/2004
Ob-10323/04
Na podlagi 7. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Kozje (Ur. l. RS, št. 113 /03) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za
ukrepe ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Kozje v letu 2004
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za ukrepe ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Kozje v letu 2004.
II. Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:
– fizične osebe s stalnim prebivališčem
v Občini Kozje, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo,
– društva in druga združenja s področja
kmetijstva, ki imajo sedež v občini ter društva in združenja, ki nimajo sedeža v občini,
združujejo pa tudi člane iz območja Občine
Kozje.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje kmetijskih ukrepov v letu
2004 znaša 8,500.000 SIT.
IV. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– sofinanciranje umetnega osemenjevanja govejih plemenic,
– regresiranje zavarovanja plemenske
živine,
– sofinanciranje ureditve gnojišč in
greznic,
– integrirana pridelava in ekološko kmetovanje,
– analiza zemlje,
– analiza krme, listov plodov in testiranje
škropilnih naprav,
– programi izobraževanja kmetov,
– sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov,
– sofinanciranje mlekovodov,
– sofinanciranje CRPOV,
– zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu,
– financiranje strojne ure za dosejavanje
travne ruše.
Vsebina prijave po posameznih ukrepih
je določena v razpisni dokumentaciji.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna. Pogoji in
merila za dodelitev proračunskih sredstev
so določeni v Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kozje.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana
na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Javni razpis se prične 23. 4. 2004
in se zaključi 30. 10. 2004. Vloge se bodo
sprejemale do porabe proračunskih sredstev, vendar najkasneje do 30. 10. 2004.
Vse vloge, ki bodo posredovane po tem
roku, se bodo s sklepom zavrnile.
Prijave je potrebno poslati z oznako
»Javni razpis: Sofinanciranje kmetijskih
ukrepov v letu 2004« na naslov: Občina
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
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VIII. Vloge bo odpirala Komisija za kmetijstvo. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju kmetijskih
ukrepov v Občini Kozje za leto 2004. Pogodba bo sklenjena v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani pri Andreji Reher, tel.
800-14-14.
Občina Kozje
Št. 06201-0001/2004
Ob-10324/04
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov društev na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Kozje (Ur. l. RS,
št. 63/03) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov s področja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v letu 2004
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Kozje, v letu 2004, se lahko prijavljajo kulturna
društva, ki imajo sedež v Občini Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v
letu 2004.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci programov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v letu 2004, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov
društev na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Kozje.
V. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke II. javnega razpisa
je 3,050.000 tolarjev.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
17. 5. 2004 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Sofinanciranje – kultura 2004« na naslov: Občina
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 18. 5.
2004. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Kozje za leto
2004 v roku 30 dni po sprejemu sklepa
župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko vsi
zainteresirani dobijo na Občinskem uradu
občine Kozje naslednji dan po objavi.
Občina Kozje
Št. 06201-0001/2004
Ob-10325/04
Na podlagi 8. člena Pravilnika o financiranju športa v Občini Kozje (Ur. l. RS, št.
63/03) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
letu 2004
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I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov športa, ki imajo sedež v
Občini Kozje:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
1.1. Šport predšolskih otrok,
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok,
1.3. Športna vzgoja mladine,
1.4. Interesna športna dejavnost študentov,
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Vrhunski šport,
5. Šport invalidov,
6. Razvojne in strokovne naloge v športu.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na lokalni
ravni v letu 2004, so določeni v Pravilniku o
financiranju športa v Občini Kozje.
V. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke III. 1-6 javnega
razpisa je 6,250.000 SIT.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
17. 5. 2004 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v
zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Sofinanciranje programov športa v letu 2004«
na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 18. 5.
2004. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov športa v Občini Kozje
za leto 2004 v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občinskem uradu občine
Kozje naslednji dan po objavi razpisa.
Občina Kozje
Št. 06201-0001/2004
Ob-10326/04
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
(Ur. l. RS, št. 73/03) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih
dejavnosti v letu 2004
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju
humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje, v
letu 2004, se lahko prijavljajo izvajalci neprofitne in prostovoljne dejavnosti na področju humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju:
izvajalci), ki delujejo na območju Občine
Kozje oziroma za občane Občine Kozje.
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Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev
na področju humanitarnih dejavnosti v letu
2004.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na področju humanitarne dejavnosti v letu 2004, so določeni v
Pravilniku za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti v Občini Kozje.
V. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke II. javnega razpisa
je 1,000.000 tolarjev.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
17. 5. 2004 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v
zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti 2004«
na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija dne
18. 5. 2004. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Kozje za leto
2004 v roku 30 dni po sprejemu sklepa
župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko vsi
zainteresirani dobijo na Občinskem uradu
občine Kozje naslednji dan po objavi.
Občina Kozje
Št. 06201-0001/2004
Ob-10327/04
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini
Kozje (Ur. l. RS, št. 73/03) objavlja Občina
Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma v letu 2004
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov na področju turizma, ki
imajo sedež v Občini Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov turističnih društev
s strani občine.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programa na področju turizma
na lokalni ravni v letu 2004, so določeni v
Pravilniku o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Kozje.
V. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz javnega razpisa je
525.000 SIT.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
17. 5. 2004 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka
v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis:
Sofinanciranje programov turizma v letu
2004« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 18. 5.
2004. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,

je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov športa v občini Kozje
za leto 2004 v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občinskem uradu Občine
Kozje naslednji dan po objavi razpisa.
Občina Kozje
Št. 66000-0011/2004/173
Ob-10381/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS,
št. 96/02) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l.
RS, št. 6/03 in 97/03) ter na podlagi Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 29/04) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota, objavlja
javni razpis
za izbiro javnih kulturnih in mladinskih
programov oziroma projektov, ki jih bo
v letu 2004 sofinancirala Mestna občina
Murska Sobota iz dela proračuna,
namenjenega za kulturne dejavnosti in
dejavnosti mladih:
I) kulturni programi oziroma projekti
II) mladinski programi oziroma projekti
1. Predmet razpisa so: programi, projekti, akcije in druge aktivnosti (v nadaljevanju:
programi oziroma projekti) vseh pravnih
subjektov, ki so v Mestni občini Murska Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s
področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in njihove zveze, avtorji in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci,
ki bodo v letu 2004 financirani iz proračuna
Mestne občine Murska Sobota in jih bodo
izvajalci realizirali v letu 2004.
Predmet javnega razpisa so:
– pod točko I) programi in projekti za
oblikovanje letnega programa kulturnih dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota na
naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
– pod točko II) programi in projekti za
oblikovanje letnega programa dejavnosti
mladih v Mestni občini Murska Sobota.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki
prijavijo programe oziroma projekte, ki so
predmet razpisa in so pravni subjekti, ki so v
Mestni občini Murska Sobota registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja kulture ali
drugih dejavnosti, občinska društva in njihove zveze, avtorji in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci. Predlagatelj mora
imeti sedež oziroma stalno prebivališče na
območju Mestne občine Murska Sobota in
ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota,
če je v preteklih letih prejel sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota.
Predlagatelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo programe oziroma projekte ali
dele le-teh, ki bodo izvajani v letu 2004.
Vsak projekt mora biti prijavljen posebej
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
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uslužbencev imenuje župan Mestne občine
Murska Sobota. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih
predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih
vlog. Mestna občina Murska Sobota lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni
odločbi o izboru projekta spremeni odločitev
in z izvajalcem ne sklene pogodbe.
3. Okvirna vrednost razpisa
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za programe oziroma projekte za leto 2004
je 26,900.000 SIT, in sicer:
– za programe oziroma projekte pod točko I. 23,000.000 SIT,
– za programe oziroma projekte pod točko II. 3,900.000 SIT.
4. Splošni kriteriji za izbiro programov
in projektov
Pod točko I in II:
– vsebina, obseg in pomen programa
oziroma projekta za kulturni razvoj oziroma
razvoj dejavnosti mladih v Mestni občini
Murska Sobota,
– kakovost in učinkovitost programa oziroma projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost
programa oziroma projekta,
– nekomercialen značaj programa oziroma projekta,
– dolgoročni pomen programa oziroma
projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno
izvedbo programa oziroma projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen program oziroma projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
5. Prednostni razpisni kriteriji
Na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani programi oziroma projekti,
ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi
prednostne kriterije. Prednostni razpisni
kriteriji so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni
razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami in dostopni
v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti
programi oziroma projekti, ki jih bo Mestna
občina Murska Sobota na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih
programov oziroma projektov za leto 2004.
Najvišje število prejetih točk za posamezen
projekt je 100 točk.
7. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji,
– kopija zaključnega računa za leto 2003
(če je ponudnik pravna oseba),
– izjava, da so vsi, v razpisnem obrazcu
navedeni podatki točni in da se dovoljuje
preverjanje namenske porabe odobrenih
proračunskih sredstev.
8. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2004 morajo biti porabljena v letu
2004.
9. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve ponudb
Razpis se prične 23. 4. 2004. Predlagatelji morajo ponudbo oddati izključno po
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pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 24. 5. 2004 (datum poštnega žiga) na
naslov: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Vsak program oziroma projekt mora biti
prijavljen posebej na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vsak prijavljeni program oziroma projekt mora biti poslan v zaprti ovojnici in
označen z
– pod točko I: – “Ne odpiraj – vloga: kulturni programi oziroma projekti – področje
________” (navede se področje iz 1. točke
tega razpisa, odvisno od tega, za katero
področje predlagatelj oddaja ponudbo)
oziroma,
– pod točko II: “Ne odpiraj – vloga: mladinski programi oziroma projekti“.
V primeru, da predlagatelj pošilja več
programov oziroma projektov, mora biti
vsaka ponudba poslana v ločeni kuverti z
ustreznimi oznakami. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo odpiranje
ponudb opravila v sredo, 26. maja 2004, z
začetkom ob 8. uri v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota (sejna soba, III. nadstropje).
Vloga, ki ne bo podana na ustreznem prijavnem obrazcu, kot je navedeno v besedilu
tega razpisa, ne bo obravnavana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vloge je možno do preteka razpisnega roka z nujno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša. Komisija za
odpiranje vlog bo v primeru nepopolne vloge v roku treh dni pozvala predlagatelja,
da svojo vlogo dopolni v roku osem dni. V
primeru, da je predlagatelj v zahtevanem
roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena kot
nepopolna.
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošti kot priporočena pošiljka do
24. 5. 2004.
Mestna občina Murska Sobota bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila
vsako vlogo predlagatelja, ki:
– jo ne bo vložila upravičena oseba,
– ne bo pravočasna oziroma ki ne bo dopolnjena v roku za dopolnitev vloge ali
– ne bo popolna.
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog.
Mestna občina bo izbrala predloge za sofinanciranje na tem razpisu po postopku, kot
ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa in največ do vrednosti,
določene s proračunom Mestne občine
Murska Sobota.
11. Kraj in čas, kje lahko ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo dobijo ali le vpogledajo vanjo na naslovu Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 11. do 12. ure in
ob sredah med 15. in 16. uro na Oddelku za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
tretje nadstropje, soba št. 1, pri Brigiti Perhavec ali na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
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Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delavnik med 11. in 12. uro na Oddelku
za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel.
02/531-10-00, interna 400 (Brigita Perhavec) ali na naslovu: brigita.perhavec@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-10873/04
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, v sodelovanju z Banko Koper
d.d. Koper PE Sežana, Partizanska cesta
50, 6210 Sežana in Zavarovalnico Triglav
d.d.OE Postojna, Novi trg 5, 6230 Postojna, objavlja na podlagi 9. člena Pravilnika o
dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Divača (Ur. l. RS, št. 69/02)
javni razpis
za dodelitev posojil in subvencioniranje
obresti za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Divača
1. Skupni znesek razpisanega posojila
znaša 53,550.000 SIT.
2. Posojilo in sofinanciranje obresti se
odobravajo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene
opreme,
– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega
tehničnega znanja).
3. Zahtevek za dodelitev posojila lahko
vložijo:
– majhna podjetja in samostojni podjetniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu
vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– majhna podjetja, ki so na pristojnem
sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni
register.
Sedež podjetja in kraj investicije morata
biti na območju Občine Divača. V primeru,
da višina razpisanih sredstev ni porabljena
v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Divača in
investirajo na območju Občine Divača.
4. Sredstva se prednostno dodeljujejo
prosilcem, ki poleg pogojev banke in zavarovalnice, v večji meri izpolnjujejo naslednje
kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih
storitev,
– dopolnjujejo proizvodne programe
ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti
na kmetijah,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig
kvalitete storitev občanov in turistom.
5. Doba vračanja posojila znaša do 7 let.
6. Letna obrestna mera znaša TOM +
0%.
7. Višina posojila ne sme presegati 60%
predračunske vrednosti investicije in 10%
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skupne mase razpisanih sredstev. V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti, se prosilcem lahko dodeli
tudi več kot 10% razpoložljivih razpisanih
sredstev, kolikor so zainteresirani in to dopuščajo pogoji banke.
Posojilo se zavaruje v skladu s pogoji
banke.
8. Vloge lahko prosilci dvignejo v enoti
banke Koper PE Sežana, Partizanska 50,
Sežana in v enoti banke Koper agencija Divača, Ul. Albina Dujca 2, Divača.
Izpolnjene vloge s potrebno dokumentacijo za prvo obravnavo se pošljejo do 30. 5.
2004 na naslov Banka Koper d.d. PE Sežana, Partizanska cesta 50, 6210 Sežana,
s pripisom: za razpis. Nepopolnih vlog ne
bomo upoštevali.
Komisija bo obravnavala vloge mesečno,
do porabe sredstev.Upoštevane bodo vse
vloge prejete do zadnjega dne v mesecu
pred obravnavo.
9. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet
v 30 dneh od dneva poteka roka za vložitev vlog. Prosilci bodo sklep prejeli v osmih
dneh po njegovem sprejemu.
Vse dodatne informacije dobite na sedežu Banke Koper d.d. PE Sežana, Partizanska 50, ter na Občini Divača, Kolodvorska 3a, Divača.
Občina Divača

Javne dražbe
Št. 461-01-15/2004
Ob-10876/04
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03) ter na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004, ki ga je z odlokom
(Uradni list RS, št. 78/04) sprejel Državni zbor
Republike Slovenije dne 14. 7. 2003, Servis
skupnih služb vlade po pooblastilu razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana po
pooblastilu, telefaks 01/478-18-05.
2. Predmet javne dražbe
Poslovni prostori na Cesti Maršala Tita
20, Jesenice, v skupni izmeri 755,50 m2,
parc. št. 373/1 v k.o. Jesenice vložek 992,
izklicna cena 90,850.000 SIT.
Nepremičnine se odprodajajo v celoti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.)
plača kupec.
3. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja je 1,000.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po
opravljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe je na
ogled pri Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana,
Klemen Šket, tel. 01/478-18-26.
5. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj
je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na TRR št.: 01100-6300109972,
sklic na številko 18 161287200006. Položena
kavcija se šteje v kupnino.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov. Posest preide na kupca.
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7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene na račun št.: 01100-6300109972,
sklic na številko 18 161287200006. Po
opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na
javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15
dni brez obresti.
8. Ogled nepremičnin: ogled je možen
po predhodni najavi pri Berce Dušici na tel.
04/586-94-70 od 3. 5. 2004 do 7. 5. 2004.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno
pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju s
katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če
je oseba zastopnik.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: 14. 5. 2004 ob 9. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
Servis skupnih služb Vlade
Ob-10287/04
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), 37. člena Statuta Občine Šentjur (Ur. l. RS, št. 40/99 in 1/02)
ter sklepa Občinskega sveta Občine Šentjur,
št. 468-2/2003-152, z dne 6. 3. 2003 in št.
468-1/2004-154/I, z dne 12. 2. 2004, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
tel. 03/747-13-89, faks 03/57-43-446, e-pošta: obcina.sentjur@obc-sentjur.si.
II. Opis predmeta prodaje:
A) Gradbene parcele v naselju Proseniško
Predmet prodaje so stavbna zemljišča,
namenjena za gradnjo indiviualnih stanovanjskih hiš, z možnostjo spremembe dela
objekta za dejavnost intelektualne storitve
in sicer:
1. predmet prodaje št. 1: parc. št. 263/10
pašnik v izmeri 830 m2, vpisana v vl. št. 636
k.o. Goričica, po izklicni ceni 8,224.930 SIT;
2. predmet prodaje št. 2: parc. št. 263/11
pašnik v izmeri 749 m2, vpisana v vl. št. 636
k.o. Goričica, po izklicni ceni 7,422.256 SIT;
3. predmet prodaje št. 3: parc. št. 263/12
pašnik v izmeri 757 m2, vpisana v vl. št. 636
k.o. Goričica, po izklicni ceni 7,501.532 SIT;

4. predmet prodaje št. 4: parc. št. 263/13
pašnik v izmeri 754 m2, vpisana v vl. št. 636
k.o. Goričica, po izklicni ceni 7,471.804 SIT;
5. predmet prodaje št. 5: parc. št. 263/14
pašnik v izmeri 752 m2, vpisana v vl. št. 636
k.o. Goričica, po izklicni ceni 7,451.984 SIT;
6. predmet prodaje št. 6: parc. št. 263/16
pašnik v izmeri 684 m2, vpisana v vl. št. 636
k.o. Goričica, po izklicni ceni 6,778.135 SIT;
7. predmet prodaje št. 7: parc. št. 263/17
pašnik v izmeri 824 m2, vpisana v vl. št. 636
k.o. Goričica, po izklicni ceni 8,140.753 SIT;
8. predmet prodaje št. 8: parc. št. 263/18
pašnik v izmeri 1034 m2, vpisana v vl. št. 636
k.o. Goričica, po izklicni ceni 10,246.479 SIT;
9. predmet prodaje št. 9: parc. št. 263/19
pašnik v izmeri 597 m2, vpisana v vl. št. 636
k.o. Goričica, po izklicni ceni 5,916.004 SIT;
10. predmet prodaje št. 10: parc. št.
263/20 pašnik v izmeri 637 m2, vpisana
v vl. št. 636 k.o. Goričica, po izklicni ceni
6,312.386 SIT;
11. predmet prodaje št. 11: parc. št.
263/21 pašnik v izmeri 646 m2, vpisana
v vl. št. 636 k.o. Goričica, po izklicni ceni
6,401.572 SIT;
12. predmet prodaje št. 12: parc. št.
263/22 pašnik v izmeri 758 m2, vpisana
v vl. št. 636 k.o. Goričica, po izklicni ceni
7,511.443 SIT;
13. predmet prodaje št. 13: parc. št.
263/23 pašnik v izmeri 756 m2, vpisana
v vl. št. 636 k.o. Goričica, po izklicni ceni
7,491.623 SIT;
14. predmet prodaje št. 14: parc. št.
263/24 pašnik v izmeri 739 m2, vpisana
v vl. št. 636 k.o. Goričica, po izklicni ceni
7,323.161 SIT;
15. predmet prodaje št. 15: parc. št.
263/25 pašnik v izmeri 732 m2, vpisana
v vl. št. 636 k.o. Goričica, po izklicni ceni
7,253.793 SIT;
16. predmet prodaje št. 16: parc. št.
263/26 pašnik v izmeri 731 m2, vpisana
v vl. št. 636 k.o. Goričica, po izklicni ceni
7,243.884 SIT;
17. predmet prodaje št. 17: parc. št.
263/27 pašnik v izmeri 732 m2, vpisana
v vl. št. 636 k.o. Goričica, po izklicni ceni
7,253.793 SIT;
18. predmet prodaje št. 18: parc. št.
263/28 pašnik v izmeri 733 m2, vpisana
v vl. št. 636 k.o. Goričica, po izklicni ceni
7,263.704 SIT;
19. predmet prodaje št. 19: parc. št.
263/15 pašnik v izmeri 877 m2, vpisana
v vl. št. 636 k.o. Goričica, po izklicni ceni
8,690.679 SIT;
20. predmet prodaje št. 20: parc. št.
263/32 pašnik v izmeri 805 m2, vpisana
v vl. št. 636 k.o. Goričica, po izklicni ceni
7,977.191 SIT;
21. predmet prodaje št. 21: parc. št.
263/31 pašnik v izmeri 804 m2, vpisana
v vl. št. 636 k.o. Goričica, po izklicni ceni
7,967.282 SIT;
22. predmet prodaje št. 22: parc. št.
263/30 pašnik v izmeri 863 m2, vpisana
v vl. št. 636 k.o. Goričica, po izklicni ceni
8,551.946 SIT;
23. predmet prodaje št. 23: parc. št. 263/29
pašnik v izmeri 822 m2, vpisana v vl. št. 636
k.o. Goričica, po izklicni ceni 8,145.653 SIT.
B) Gradbene parcele v Šentjurju
Predmet prodaje so stavbna zemljišča,
namenjena za gradnjo proizvodno – servisni
in trgovinski dejavnosti, ki so v coni C-10R
Šentjur (na območju Anderburg), in sicer:
24. predmet prodaje št. 24: parc. št. 643/1
travnik v izmeri 7191 m2, vpisana v vl. št. 396
k.o. Šentjur, po izklicni ceni 67,219.919 SIT;
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25. predmet prodaje št. 25: parc. št. 643/6
travnik v izmeri 3941 m2, vpisana v vl. št. 396
k.o. Šentjur, po izklicni ceni 37,390.304 SIT.
C) Gradbene parcele v naselju Dramlje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča,
namenjena za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta (večstanovanjski objekt s ca.
15–20 stanovanj in poslovni prostori) za
predmet prodaje pod št. 26 in individualne
stanovanjske hiše, z možnostjo spremembe,
dela objekta za storitveno in drugo nemotečo
dejavnost, za predmet prodaje pod št. 27 in
28, in sicer:
26. predmet prodaje št. 26: parc. št.
1479/9 travnik v izmeri 2721 m2, vpisana
v vl. št. 357 k.o. Dramlje, po izklicni ceni
21,732.447 SIT;
27. predmet prodaje št. 27: parc. št.
668/10 travnik v izmeri 1342 m2, vpisana v
vl. št. 642 k.o. Marija Dobje, po izklicni ceni
6,398.097 SIT;
28. predmet prodaje št. 28: parc. št. 761/1
travnik v izmeri 1481 m2, vpisana v vl. št. 642
k.o. Marija Dobje, po izklicni ceni 7,063.884
SIT.
D) Gradbena parcela v naselju Loka pri
Žusmu
Predmet prodaje je stavbno zemljišče, namenjeno za gradnjo indiviualne stanovanjske
hiše, v območju S 21, v naselju Loka pri Žusmu, in sicer:
29. predmet prodaje št. 29: parc. št.
978/16 travnik v izmeri 442 m2, vpisana v
vl. št. 313 k.o. Loka pri Žusmu in parc. št.
978/50 travnik v izmeri 133 m2, vpisana v vl.
št. 82 k.o. Loka pri Žusmu, po izklicni ceni
2,632.359 SIT.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 200.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
pogojev razpisane javne dražbe. Pogodba
mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po
zaključku dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občina Šentjur – proračun št.
01320-0100004983 odprt pri Uradu za javna
plačila Žalec, v 8 dneh od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega
postopka. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest in vložen bo zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske pravice.
VI. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 20. 5.
2004, v prostorih sejne sobe Mestni trg 10,
Šentjur, (v pritličju) z začetkom ob 10. uri.
Javna dražba se bo opravila ustno, v slovenskem jeziku.
VII. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki so se pravočasno in pravilno prijavili, tako da:
– plačajo kavcijo in predložijo dokazilo o
njenem plačilu,
– predložijo pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o pristopu k splošnim pogojem
javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo),
– če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno
specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična
oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe,
pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju,
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– fizična oseba predloži potrdilo o državljanstvu, pravna oseba predloži izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
enega meseca,
– predložijo matično, davčno, telefonsko
številko.
Vse listine (razen potrdila o vplačani
kavciji, matično, davčno, telefonsko številko)
je treba priložiti v izvirniku ali kopijo listine,
overjeno pri notarju.
VIII. Kavcija
Dražitelji morajo do 19. 5. 2004 vplačati
kavcijo, ki za vsakega od predmetov javne
dražbe znese, za predmet pod oznako A od
št. 1 do 23 v znesku 900.000 SIT, pod oznako
B št. 24 v znesku 6,800.000 SIT, za predmet
pod oznako B št. 25 v znesku 3,800.000 SIT,
za predmet pod oznako C št. 26 v znesku
2,200.000 SIT, pod oznako C št. 27 in 28 v
znesku 750.000 SIT, za predmet pod oznako
D št. 29 v znesku 300.000 SIT, se plača na
račun naveden v V. točki, za namen javne
dražbe. Dražitelj draži katerega koli od predmetov javne dražbe. Če želi dražitelj dražiti
več predmetov, je dolžan plačati kavcijo za
vsak predmet ločeno.
V primeru, da je za en predmet prodaje
prijavljenih več kot dva dražitelja, ima dražitelj
pravico, da na javni dražbi izbere, drug predmet prodaje, za katerega ni plačane kavcije
in ni prijave dražitelja. Dražitelj na javni dražbi
izrazi svoj interes za spremembo predmeta
in kolikor so izpolnjeni pogoji se pravice in
obveznosti iz naslova prijave dražitelja prenesejo na nov predmet prodaje.
IX. Rok za prijavo: dražitelji morajo osebno ali po pošti predložiti pravilno prijavo najkasneje do 20. 5. 2004 do 8. ure na naslov:
Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur
z oznako »Ne odpiraj – javna dražba za prodajo nepremičnin«. Ponudnik osebno izroči
ponudbo na vložišču soba št. 51A.
Javne dražbe se lahko udeleži le tisti dražitelj, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
X. Vrnitev, vračunane ali pridržane varščine: dražitelji, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se kavcija brez obresti vrne najkasneje v 8 dneh po zaključku javne dražbe.
Dražitelju, ki uspe (kupcu), se kavcija vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe
ali ne plača kupnine, Občina Šentjur obdrži
vplačano kavcijo.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne ali naroči po pošti na naslovu: Občina
Šentjur, oddelek za gospodarstvo, soba št.
45 (2. nadstropje), Mestni trg 10, Šentjur, ob
predložitvi dokazila o plačilu cene razpisne
dokumentacije.
Cena razpisne dokumentacije je 10.000
SIT in se plača na transakcijski račun Občina Šentjur – proračun št. 01320-0100004983
odprt pri Uradu za javna plačila Žalec, za
namen razpisne dokumentacije za javno
dražbo.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnine,
zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke,
mapno kopijo z označbo parcel, lokacijsko
informacijo, obrazec izjave o sprejemanju
splošnih pogojev javne dražbe, osnutek prodajne pogodbe.
XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ogled parcel, ki so predmet dražbe, na terenu.
Nepremičnine se prodajo po načelu videno-kupljeno.
XIII. Drugi pogoji:
1. Za nepremičnine pod oznako A:
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Rok za začetek gradnje je eno leto od
dneva sklenitve pogodbe, rok dokončanja 3.
gradbene faze je dve leti od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
V kupnini je zajet komunalni prispevek za
gradnjo naslednjih komunalnih naprav:
– vodovodno omrežje s hidranti,
– mešani sistem kanalizacije,
– cestno omrežje v asfaltni izvedbi z odvodnjavanjem,
– javna razsvetljava,
– električno omrežje,
– zajet je prispevek za priključitev na vodovodno in
– kanalizacijsko omrežje.
V kupnini ni zajeto:
– komunalni prispevek za gradnjo telekom omrežja in omrežja kabelske TV,
– prispevek za priključitev na električno in
telekom omrežje ter omrežje kabelske TV,
– izgradnja individualnih priključkov na
javne komunalne vode.
2. Za nepremičnine pod oznako B:
Izbran dražitelj, je dolžan dokončati gradnjo poslovnega objekta na gradbeni parceli,
ki je predmet dražbe, v roku 2 let od podpisa
prodajne pogodbe.
V kupnini je zajet komunalni prispevek za
gradnjo naslednjih komunalnih naprav:
– vodovodno omrežje s hidranti,
– fekalna kanalizacija,
– meteorna kanalizacija,
– cestno omrežje v asfaltni izvedbi z odvodnjavanjem,
– javno razsvetljavo,
– NN električno omrežje do parcelne meje
investitorja,
– plinsko omrežje,
– zajet je prispevek za priključitev na vodovodno in
– kanalizacijsko omrežje.
V kupnini ni zajeto:
– komunalni prispevek za gradnjo transformatorske postaje, telekom omrežja in
omrežja kabelske TV,
– prispevek za priključitev na električno,
plinsko in telekom omrežje ter omrežje kabelske TV,
– izgradnja individualnih priključkov na
javne komunalne vode.
3. Za nepremičnine pod oznako C:
Rok za začetek gradnje je eno leto od
dneva sklenitve pogodbe, rok dokončanja 3.
gradbene faze je dve leti od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
V kupnini je zajet komunalni prispevek za
gradnjo naslednjih komunalni naprav:
– NN električno omrežje,
– vodovod,
– fekalna kanalizacija,
– čistilna naprava,
– cesta v asfaltni izvedbi,
– plačan je prispevek za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
V kupnini ni zajeto:
– komunalni prispevek za gradnjo telekom omrežja in omrežja kabelske TV,
– prispevek za priključitev na električno in
telekom omrežje ter omrežje kabelske TV,
– izgradnja individualnih priključkov na
javne komunalne vode.
4. Za nepremičnine pod oznako D:
Izbrani dražitelj je dolžan, dokončati stanovanjsko hišo do 4. gradbene faze, v roku
2 let od dneva sklenitve pogodbe.
V kupnini je zajet komunalni prispevek za
gradnjo naslednjih komunalnih naprav:
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– dovozna cesta v asfaltni izvedbi.
V kupnini ni zajeto:
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– komunalni prispevek za gradnjo električnega in telekom omrežja in omrežja kabelske TV,
– prispevek za priključitev na električno in
telekom omrežje ter omrežje kabelske TV,
– izgradnja individualnih priključkov na
javne komunalne vode.
Kupec pod oznako A, B, C in D plača poleg kupnine tudi predpisane davčne dajatve
(plača se DDV od cene, ki je določena za
zemljišče, od cene določene za komunalni
prispevek se davek oziroma DDV ne plača)
na promet z nepremičninami. Stroške notarja
in zemljiškoknjižnega prenosa plača Občina
Šentjur.
Prodajalec si izgovarja odkupno pravico
na gradbenih parcelah in služnost v korist
prodajalca za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne infrastrukture za
parcele, ki so predmet javne dražbe.
Občina Šentjur

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-01/04-327
Ob-10152/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje
kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, javni
natečaj za naslednje delovno mesto:
I. svetovalec/svetovalka za kadrovske zadeve, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec/svetovalka III, svetovalec/
svetovalka II in svetovalec/svetovalka I.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) in Zakonom o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02), morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka izobrazba organizacijske ali druge ustrezne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– nekaznovanost,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Delo se bo opravljalo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom treh mesecev.
V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za delovna mesta
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora na
delovno mesto navedena izpita opravile najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o zaključku šole,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče).
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj v petnajstih dneh
po objavi na naslov: Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana,
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s pripisom »Javni natečaj«. Upoštevali bomo
samo popolne prijave.
Za preverjanje izpolnjevanja pogojev bo
s kandidati/kami opravljen osebni razgovor
in psihološko testiranje. Prednost imajo
kandidati/ke, ki imajo izkušnje na področju
kadrovskih zadev.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v petnajstih dneh po opravljenem postopku. Za dodatne informacije smo vam na
voljo na tel. 01/300-55-30.
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-10170/04
Upravna enota Krško objavlja javni natečaj za delovno mesto
pripravnika – svetovalca – za določen
čas.
Naloge:
1. usposabljanje za vodenje zahtevnih
upravnih postopkov.
Pripravnik se bo usposabljal za uradniško
delovno mesto svetovalca.
Pogoji za opravljanje dela:
1. visoka strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev
v roku 8 dni od objave na Upravno enoto Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
Prijave se pošljejo v zaprti ovojnici z
označbo “za javni natečaj” in navedbo delovnega mesta.
Informacije o izvedbi natečaja se dobijo
na tel. 07/49-81-408.
Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
osem dni po opravljeni izbiri.
Upravna enota Krško
Su 010603/2004
Ob-10175/04
Okrajno sodišče v Piranu, Urad predsednice, Tartinijev trg 1, 6330 Piran, objavlja
javni natečaj za prosta uradniška delovna
mesta:
višji
pravosodni
svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a) sodelavec(ka))
– eno prosto delovno mesto za nedoločen čas,
– eno prosto delovno mesto za določen
čas (1 leto).
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom, 40 ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, 6330 Piran.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma
pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in
pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kakšnega kaznivega dejanja
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče v
Piranu, Urad predsednice (za javni natečaj),
Tartinijev trg 1, 6330 Piran. Elektronski naslov za prijavo je: mira.perger@sodisce.si.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Piranu
Št. 31/04
Ob-10185/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) župan Občine Šentilj objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta z nazivom
svetovalec župana za premoženjsko
pravne zadeve v Občinski upravi občine
Šentilj, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec II,
za določen čas do 31. 12. 2004, s polnim
delovnim časom, 40 ur na teden.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih in mora imeti:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri,
– najmanj 7 let službene dobe na enakih
oziroma podobnih delih in nalogah.
Izpolnjevati mora še naslednje posebne
pogoje:
– da pozna javne naloge organa,
– organizacijske sposobnosti, komunikativnost, sposobnost teamskega dela,
– preizkus znanja o pravilih pisarniškega
poslovanja in dolžnosti upravnih organov do
dokumentarnega gradiva,
– poznavanje programov na osebnem
računalniku.
Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo
strokovni izpit iz področja premoženjsko pravnih zadev in evidence nepremičnin.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku
(izda ga pristojno sodišče).
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega natečaja.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev, na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v
Slovenskih Goricah, s pripisom »razpis za
delovno mesto«.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas do 31. 12.
2004. Delovno področje: dokončanje nalog
na področju premoženjsko-pravnih zadev
občine.
Neizbrani kandidati pa bodo o tem, da
niso izbrani, pisno obveščeni v osmih dneh
po opravljeni izbiri.
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Informacije o izvedbi javnega natečaja bo
dajal župan Občine Šentilj, Edvard Čagran,
tel. 65-06-204.
Občina Šentilj
Št. 149/2004
Ob-10189/04
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66,
Podčetrtek, razpisuje prosti delovni mesti:
učitelja-ice razrednega pouka za nedoločen čas s polnim delovnim časom
in
učitelja-ice športne vzgoje za določen
čas s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 1722-02-111-24/2004
Ob-10190/04
Ministrstvo za notranje zadeve, 1501
Ljubljana, Štefanova 2, objavlja več prostih
delovnih mest:
1. vodja sektorja III/II – v Direktoratu
za javni sektor, Sektorju za sistem javnega
sektorja.
Delovno mesto vodja sektorja III/II je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo
naloge izvrševal v nazivu podsekretar. Delo
na tem delovnem mestu se lahko izvaja dveh
nazivih, in sicer sekretar in podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– izjava kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Delovne naloge:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanje dela z delovnega področja sektorja,
– odločanje o zadevah z delovnega področja sektorja,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko:
111-24/2004.
2. podsekretar – v Direktoratu za policijo
in druge varnostne naloge, Sektorju za tajne
podatke.
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto. Javni uslužbenec bo naloge
izvrševal v nazivu podsekretar. Delo na tem
delovnem mestu se lahko izvaja le v enem
nazivu.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– izjava kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
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– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko:
111-25/2004.
3. višji svetovalec – v Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge, Sektorju za
tajne podatke.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo
naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec II.
Delo na tem delovnem mestu se lahko izvaja
v dveh uradniških nazivih, in sicer višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– izjava kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko:
111-26/2004.
4. višji svetovalec – v Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge, Sektorju za
tajne podatke.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec III. Delo
na tem delovnem mestu se lahko izvaja v treh
uradniških nazivih, in sicer višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– izjava kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
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– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko:
111-27/2004.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave osem dni od objave, pri čemer začne
rok za prijavo teči z dnem objave, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Služba za
organizacijo, kadre in kakovost, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
K prijavi je potrebno predložiti še dokazila
o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev
ter dodatnih znanjih in pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti ter izjavo,
da zoper kandidata ni bil uveden kazenski
postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Delo na prostih delovnih mestih se opravlja na sedežu Ministrstva za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 472-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-10197/04
Svet javnega zavoda Osrednja knjižnica
Mozirje, Hribernikova 1, 3330 Mozirje, razpisuje delovno mesto
direktorja.
Delovno mesto se razpisuje za petletni
mandat s polnim delovnim časom.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– univerzitetna izobrazba, zaželjena družboslovna ali humanistična smer,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, zaželjeno v knjižnični dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj bodo razvidne iz dosedanjega dela
in predloženega programa dela.
Kandidati morajo vlogi poleg dokazil o
izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja pristojno sodišče),
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja Ministrstvo za pravosodje).
Ponudbo pošljite v 15 dneh po objavi na
naslov: Osrednja knjižnica Mozirje – Svet
knjižnice, Hribernikova 1, 3330 Mozirje, s
pripisom “Prijava na razpis”.
Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku.
Osrednja knjižnica Mozirje
Su 20/2004-4
Ob-10225/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana,
Tavčarjeva ulica 9, objavlja javni natečaj za
prosta uradniška delovna mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – 2 prosti delovni mesti (1 delovno mesto za nedoločen čas in eno za
določen čas, do 20. 8. 2004).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
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Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma
pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9,
Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in
pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče
v Ljubljani, kadrovska služba (javni natečaj),
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega
sodišča v Ljubljani, tel. 01/20-05-900.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ob-10244/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
pomočnik župana za investicije v Uradu župana Občine Postojna.
Delo na tem delovnem mestu se izvaja v
nazivu podsekretar in sekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba gradbene, pravne ali ekonomske smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave – če izbrani
kandidat strokovnega izpita nima, ga bo moral opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
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– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (če ga imajo opravljenega);
– 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.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi tega javnega
natečaja na naslov Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom
»javni natečaj – svetovalec za investicije – ne
odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po izbiri.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu pomočnik župana za investicije
v prostorih Občine Postojna.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja: Brigita Kidrič, tel. 05/728-07-53.
Občina Postojna
Ob-10278/04
Svet Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58a, 8297 Šentjanž, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in 145.
členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št.
115/03 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
5 let.
Predvideni začetek dela je 1. september
2004 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet osnovne šole
Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58a,
8297 Šentjanž s pripisom »Prijava na razpis
za ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž
Ob-10284/04
Stanovanjski sklad občine Postojna, javni
sklad Ljubljanska cesta 4, Postojna, objavlja
javni natečaj
1. za zasedbo delovnega mesta pomočnik uprave (direktorja) sklada na Stanovanjskem skladu občine Postojna, javnem
skladu.
Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali druge ustrezne smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– aktivno obvladovanje uradnega jezika;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme
biti obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– kandidat ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee;
– poznavanje dela na računalniku.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– 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;
2. za zasedbo delovnega mesta svetovalec direktorja, vodja strokovne službe
sklada na Stanovanjskem skladu občine
Postojna, javnem skladu.
Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– najmanj visoka (izjemoma višja) strokovna izobrazba pravne, upravne, organizacijske, ekonomske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– aktivno obvladovanje uradnega jezika;
– preizkus iz ZUP-a (kandidati, ki preizkusa nimajo, ga bodo morali opraviti v 6
mesecih po izbiri);
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme
biti obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– kandidat ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee;
– poznavanje dela na računalniku.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– 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.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja
v Uradnem listu RS, na naslov: Stanovanjski
sklad občine Postojna, javni sklad, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »javni
natečaj – ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni v roku 30 dni po izbiri.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala v
prostorih Stanovanjskega sklada občine Postojna, javnega sklada.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranima kandidatoma sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Stanovanjski sklad
občine Postojna, javni sklad
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Št. 111-02-15/2004/1
Ob-10288/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec – pripravnik v Sektorju za
javno računovodstvo.
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:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi.
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,
s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za javno računovodstvo Ministrstva
za finance, 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 interni natečaj št.
111-02-15/2004”.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Stanka Šinkovc).
Ministrstvo za finance
Ob-10303/04
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela,
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto v Občinski upravi občine Polzela
višji referent za področje kmetijstva in
družbenih dejavnosti, ki se bo izvajal v nazivu, višji referent II.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) in morajo imeti:
– višjo strokovno izobrazbo tehnične
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje dela z računalnikom in računalniškimi programi.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta pogoj
izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega
razmerja.
Kandidati morajo prijavi predložiti:
– dokazilo o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice za dokazovanje delovnih izkušenj;
– potrdilo o opravljenih izpitih;
– dokazilo o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti, oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti

Št.

starejši od treh mesecev (izda ga Ministrstvo
za pravosodje);
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (izda ga pristojno sodišče).
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom 4
mesece. Delo bo opravljal na sedežu Občine
Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi
predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje, za kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji
izbor pa še z ustnim razgovorom in kratkim
pisnim oziroma ustnim preverjanjem poznavanja področja dela.
Prijave s potrebnimi dokazili in življenjepisom posredujte na naslov: Občina Polzela,
Polzela 8, 3313 Polzela, in sicer v roku osem
dni po objavi.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko pokličete na tel. 03/703-32-13
(Eva Lenko).
Občina Polzela
Št. 111-08/2004/1
Ob-10319/04
Na podlagi drugega odstavka 191. člena,
prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02) minister za notranje zadeve
na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-12/2004 z dne 23. 3. 2004 objavlja javni
natečaj za položaj
glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo strokovni izpit za inšpektorja;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
– kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, pa mora priložiti
fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
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ganja 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.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, je lahko imenovan na
položaj, če ima opravljen izpit iz upravnega
postopka. Strokovni izpit za inšpektorja mora
opraviti v enem letu od dneva 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 strani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije - www.sigov.si/ksv), 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 jezka 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
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 notranje zadeve
bo izbranega kandidata za glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za
notranje zadeve imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal
v nazivu inšpektor - višji svetnik na sedežu
organa v Ljubljani, Štefanova 2.
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Glavni inšpektor Inšpektorata Republike
Slovenije za notranje zadeve 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 30
dni od dne objave v Uradnem listu RS.
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, Franc Tomažič,
Upravna enota Postojna, Ljubljanska 4, tel.
05/728-06-51. 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 notranje zadeve
Št. 259/04
Ob-10374/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B,
2/04 – ZDSS-1) ministrica objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
sekretarja/-ke, ki se lahko opravlja v
nazivu sekretar.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas.
Delovne naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
– opravljanje najzahtevnejših nalog;
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področje delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne ali humanistične smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– imeti morajo višje znanje enega tujega
jezika in osnovno znanje še enega tujega
jezika.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
delovnimi izkušnjami v državni upravi ter pri
vodenju.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
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– fotokopije dokazil o višjem znanju tujega jezika;
– fotokopija dokazil o osnovnem znanju
tujega jezika.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje s
certifikatom o višjem znanju jezika ali z dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku (pridobil
stopnjo izobrazbe v državi, v kateri je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v
tujini v tujem jeziku ali dokazilom o opravljanem izpitu iz tujega jezika v okviru programa
do- ali podiplomskega študija. Osnovno znanje tujega jezika pa se izkazuje s potrdilom
o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z
dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je aktivno uporabljal tuji jezik.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu sekretarja v nazivu sekretar
v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana in z obvezno oznako na ovojnici: “Prijava na razpis – sekretar”, ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si, v roku 15 dni od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od objave na internetni strani Ministrstva za kulturo. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri uradnika 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 nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Vesna Ulčar,
zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Su 210101/04
Ob-10376/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02)
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
svetovalec v pravosodju.
1. Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih svetovalec v pravosodju III, svetovalec
v pravosodju II, svetovalec v pravosodju I. Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu
svetovalec v pravosodju III.
2. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Slovenj Gradcu, Kidričeva ulica 1, Slovenj
Gradec.
3. Za objavljeno delovno mesto bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– državni izpit iz javne uprave in izpit iz
sodnega reda,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.

Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdil o opravljenem strokovnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz
sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega strokovnega izpita
iz javne uprave in izpita iz sodnega reda, pod
pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv, sicer se
imenovanje v naziv razveljavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja
na naslov: Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, Kadrovska služba, Kidričeva ulica 1, 2380
Slovenj Gradec, z oznako “javni natečaj”.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
osmih dneh po izbiri. Dodatne informacije o
izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na
tel. 02/88-42-471 pri Mariji Pajnik.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
Št. 111-43/0515
Ob-10378/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01
67/02 in 2/04):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-44/2004
Ob-10879/04
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradno prečiščeno besedilo ZDT – UPB1, Uradni list RS, št.
14/03), Ministrstvo za pravosodje po uradni
dolžnosti razpisuje prosto mesto
generalnega državnega tožilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev po Zakonu o državnem
tožilstvu (Uradno prečiščeno besedilo ZDT
– UPB1, Uradni list RS, št. 14/03), sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po tej objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 1173/04

Ob-10874/04
Preklic

GIM družba za promet z nepremičninami
d.o.o. Maribor, Slovenska ulica 4, na osnovi
pooblastila Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o.,
Mala ulica 5, Ljubljana, objavlja preklic objave prodaje z zbiranjem ponudb, objavljene
v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004,
Ob-9049/04.
GIM d.o.o. Maribor
Št. 013-2/2002/46-03910
Ob-10148/04
Na podlagi 18. člena Pravilnika o delitvi
dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v
cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 82/02, 92/
03, 129/03 in 11/04) Ministrstvo za promet
objavlja
seznam
kritičnih dovolilnic za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu
1. Avstrija:
040/94 – maloobmejna časovna za vozila Euro 2 in višje,
040/98 – časovna za gradnjo cest za
ekološka vozila,
040/CE – CEMT.
2. Bosna in Hercegovina:
070/11 – prevozi za tretje države, brez
tranzita SLO.
3. Belorusija:
112/01 – bilateralno/tranzitna,
112/11– prevozi za tretje države.
4. Hrvaška:
191/11 – prevozi za tretje države,
191/C – CEMT,
191/E3- CEMT.
5. Francija:
249/07 – bilateralno/tranzitna za vozila
Euro 2 in višje,
249/11 – prevozi za tretje države,
249/99 – bilateralno/tranzitna časovna
za vozila Euro 2 in višje.
7. Italija:
380/02 – bilateralna,
280/04 – maloobmejna,
380/67 – bilateralna za vozila Euro 3
in višje,
380/24 – prevoz bitumna,
380/25 – za pristanišča,
380/33 – prevoz gradbenega materiala,
380/CE – CEMT,
380/ME – mesečni CEMT.
8. Rusija:
643/11 – prevoz za tretje države.
9. Srbija in Črna Gora
891/11 – prevoz za tretje države.
Te vrste dovolilnic so slovenski avtoprevozniki v preteklem obdobju uporabili
v količini več kot 90% razpoložljive kvote
dovolilnic, zaradi česar so bile v skladu z
18. členom Pravilnika o delitvi dovolilnic za
mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 82/02, 92/03, 129/03 in
11/04) razglašene za kritične dovolilnice, ki
se delijo prevoznikom po pravilih za delitev
kritičnih dovolilnic.
Navedene dovolilnice veljajo za kritične
do objave novega seznama kritičnih dovolilnic.
Ministrstvo za promet
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Št. 13/2004
Ob-10232/04
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad” (Ur. l. RS, št. 63/01, 78/01 in
59/03) razpisujemo
štipendije za podiplomski študij v tujini
v letu 2004
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje in sofinanciranje plačila šolnine slovenskim
državljanom za podiplomski študij na tujih
izobraževalnih institucijah.
Prednost pri izbiri bodo imeli:
– kandidati, ki študirajo na naslednjih področjih: informacijske in telekomunikacijske
tehnologije, genske znanosti in tehnologije,
nanoznanosti in nanonatančnostne tehnologije, novi napredni materiali, kompleksnost
in kompleksni sistemi, vede in tehnologije o
znanju, medicinske vede in tehnologije, tehnologije za trajnostno gospodarstvo,
– kandidati, ki so si pridobili vsaj 50% sofinanciranja s strani drugih pravnih oseb,
– kandidati, ki se bodo odločili za študij
na vrhunskih izobraževalnih institucijah.
Štipendije fundacije Ad futura niso namenjene za študij na kulturno-umetniških
smereh.
Sredstva bodo podeljena za študijsko
leto 2004/2005, in sicer za letnik, ki se za-

Objava znanstvenega dosežka
v domači ali tuji
znanstveni periodični oziroma
samostojni publikaciji

Raziskovalno ali razvojno delo v
izobraževalni oziroma
raziskovalni instituciji
ali pri delodajalcu

Avtorstvo

Soavtorstvo

Vsaka objava –
15 točk; največ
lahko kandidat
zbere 25 točk

Vsaka objava – 10
točk; največ lahko
kandidat zbere 25
točk

Maksimalno število točk

25

Maksimalno
število točk

Vodja

Sodelavec

Vsako raziskovalno
ali razvojno delo prinese 5 točk, največ
lahko kandidat zbere
15 točk

Vsako raziskovalno
ali razvojno delo
prinese 3 točke, največ lahko kandidat
zbere 15 točk

15

Maksimalno število točk

Vsak prinese 3 točke, največ lahko
kandidat zbere 10 točk

b) Druga merila – 50 točk:
– izbira univerze – 20 točk,
– univerza v skupini A ocenjenih univerz – 20 točk,
– univerza v skupini B ocenjenih univerz – 10 točk,
– ostale univerze – 0 točk,
– izbira prioritetne študijske smeri – 15
točk,
– uspeh – 15 točk,
– povprečna ocena 8,5–8,9 – 1 točka,
– povprečna 9,0 – 9,5 – 8 točk,
– povprečna nad 9,5 – 15 točk.
Kandidatom, ki imajo odobreno sofinanciranje v višini vsaj 50% s strani drugih pravnih oseb, se namesto točkovanja drugih
meril, dodeli 50 točk.
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čne v koledarskem letu 2004. Štipendije so
namenjene specializaciji in doktorskemu
študiju, ki sta daljša od 12 mesecev ter
magistrskemu študiju, ki je krajši ali daljši
od 12 mesecev.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
– je sprejet ali vpisan na izobraževanje
v okviru javno veljavnega (akreditiranega)
študijskega programa na javno veljavno
(akreditirano) tujo izobraževalno institucijo,
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno diplomo,
– ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav,
– oblika študija ni študij na daljavo,
– njegova povprečna ocena na visokošolskem študiju (vseh visokošolskih študijev) je najmanj 8,5, razen v primeru, da ima
kandidat odobreno vsaj 50% sofinanciranje
s strani drugih pravnih oseb. V tem primeru
njegova povprečna ocena ne sme biti nižja
od 8,0.
3. Izbirna merila
Največje možno število točk je 100. Dodelijo se na podlagi naslednjih meril:
a) Dosežki in reference na znanstvenem
oziroma strokovnem področju – 50 točk:

Število

Referati in seminarji

Stran

10

4. Razmejitvena merila: v primeru, da
ima več kandidatov isto število točk, se kandidati dodatno razvrstijo glede na povprečno
študijsko oceno.
5. Dokazila
a) Dokazila o izpolnjevanju pogojev
in izbirnih meril, ki jih predložijo vsi kandidati:
– fotokopija veljavnega potnega lista ali
osebne izkaznice (obe strani),
– fotokopija dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na tujo izobraževalno institucijo z
navedbo študijskega programa,
– potrdilo o višini letne šolnine na ime
kandidata, ki ga izda tuja izobraževalna
institucija,
– pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku

Stran
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in trajanju študija ter predmetnik z opisom
temeljnih predmetov za celotni študij,
– potrdilo fakultete (ne fotokopija indeksa) o vseh številčnih ocenah na visokošolski
stopnji, doseženih do oddaje vloge. Potrdilo
ne sme biti starejše kot 1 mesec. Štejejo se
vse ocene, vključno z oceno diplome, če jo
je kandidat v tem času opravil. Ocene iz tujih
institucij bodo za točkovanje vlog prevedene
v slovenski visokošolski ocenjevalni sistem,
zato je potrebno predložiti ocenjevalno lestvico tuje institucije,
– dokazila o dosežkih in referencah
na znanstvenem oziroma strokovnem področju:
– za objave in referate izpis iz baze
COBISS ali fotokopija prvih strani člankov
oziroma referatov, iz katerih so razvidni
avtorji,
– za raziskovalno in razvojno delo potrdila raziskovalnih ali izobraževalnih organizacij oziroma delodajalca.
b) Dodatna dokazila
Če ima kandidat odobreno vsaj 50% sofinanciranje s strani drugih pravnih oseb:
– fotokopijo dokazila o sofinanciranju s
strani drugih pravnih oseb (pogodba).
6. Izvajanje in trajanje štipendiranja: z izbranimi kandidati fundacija Ad futura sklene
pogodbo o štipendiranju. Pogodba se izvaja
eno študijsko leto, njeno izvrševanje se nadaljuje v naslednjem, če štipendist izpolnjuje
predpisane pogoje za nadaljevanje študija.
Po podpisu pogodbe fundacija Ad futura
nakaže odobrena sredstva na poslovni
račun institucije. Sredstva nakaže na podlagi izstavljenega računa na ime fundacije
Ad futura z navedbo imena štipendista. Če
je štipendist iz objektivnih razlogov sam
plačal šolnino, mu fundacija Ad futura na
podlagi dokazila o plačilu povrne znesek
štipendije.
7. Višina sredstev: najvišji znesek odobrene letne štipendije za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 4,500.000 SIT
oziroma največ 100% šolnine. Pri sofinanciranju znaša ta znesek največ 2,250.000 SIT
oziroma največ 50% šolnine.
8. Pogodbene obveznosti: prejemniki
štipendije se morajo po končanem študiju
zaposliti pri delodajalcu s sedežem oziroma
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
vsaj za toliko časa, kolikor so prejemali
štipendijo.
9. Dostopnost dokumentacije in način
prijave
Besedilo razpisa, obrazca za prijavo,
sezname ‘Univerze’, ‘Študijske smeri’, ‘Prioritetne študijske smeri’ in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletnih straneh
oziroma na sedežu fundacije Ad futura v
času uradnih ur od ponedeljka do petka od
12. do 15. ure.
Na voljo sta dva prijavna obrazca.
Kandidati, ki imajo odobreno vsaj 50% sofinanciranje s strani drugih pravnih oseb
se prijavijo z obrazcem »Prijavnica 50%«.
Ostali kandidati se prijavijo z obrazcem
»Prijavnica«.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo v celoti izpolnjen in
podpisan prijavni obrazec skupaj z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril do
4. junija 2004 po pošti na naslov: Fundacija
Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s
pripisom: za 7. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči naslednji dan po objavi tega razpisa in traja do
izteka zadnjega dne roka.
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Dokumentacija je oddana do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena na sedež fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka v
času uradnih ur (od 12. do 15. ure).
Ad futura, javni sklad
Št. 00204-0001/2002
Ob-10157/04
Mestna občina Murska Sobota objavlja
pogoje
za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest med volilno kampanjo za
volitve poslancev iz Republike Slovenije
v Evropski parlament
V skladu z 8. členom zakona o volilni
kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97),
21. členom odloka o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 60/02), obveščamo organizatorje volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, o pogojih,
načinu in lokacijah plakatiranja na območju
Mestne občine Murska Sobota, in sicer:
1. Stalna plakatna mesta:
1.1. plakatna mesta v mestu Murska Sobota – obvestilni panoji:
– enostranski panoji: 2 kom (2 plakatni
mesti),
– dvostranski panoji: 11 kom (22 plakatnih mest),
– tristranski panoji: 4 kom (12 plakatnih
mest).
Kolikor površine oglasnih panojev ne zadoščajo za vse organizatorje, ki bodo podali
vloge do spodaj navedenega roka, se zagotovijo potrebna plakatna mesta na panojih
za namen volitev, neposredno ob naslednjih
ulicah oziroma peš poteh:
– Lendavska ulica,
– Ul.Štefana Kovača,
– Slovenska ulica,
– Panonska ulica.
1.2. plakatna mesta v naseljih Mestne
občine M. Sobota:
– Bakovci, Partizanska ul. (pri vaškem
domu),
– Krog, Murska ulica (pri trgovini),
– Satahovci (pri gasilskem domu),
– Rakičan (pri gasilskem domu),
– Černelavci (pri gostišču Špirič),
– Veščica (od magistr. ceste do gasilskega doma),
– Kupšinci (pri trgovini),
– Polana (pri gasilskem domu),
– Pušča (od magistr. ceste do vrtca),
– Markišavci (od pokopališča do vasi),
– Nemčavci (od glavne ceste do kapele).
Mestna občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje, ki želijo nameščati plakate z volilnopropagandnimi sporočili
na območju Mestne občine Murska Sobota,
enakopraven položaj s tem, da vsakemu
organizatorju volilne kampanje namenja štiri
plakatna mesta (eno plakatno mesto sta dve
plakatni površini B1 oziroma velikosti 1,4 m
(š) x 1,0 m (v)) na obvestilnih panojih ali 4
dvostranske plakatne panoje, velikosti 1,2 m
x 0,7 m, na lokacijah, navedenih v točki 1.1.
in en dvostranski plakatni pano, velikosti 1,2
m x 0,7 m na vsaki od lokacij, navedenih
pod točko 1.2. Oznake plakatnih mest so
sestavni del teh pogojev in na vpogled na
Mestni občini Murska Sobota.

Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z označbo »plakatiranje na
stalnih plakatnih mestih« naslovijo organizatorji volilne kampanje na Mestno občino
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota. Dodelitev plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje, za lokacije pod 1.1.
in 1.2. za vloge, ki bodo prispele najkasneje
do 7. maja 2004, se dodeli z žrebom dne
10. maja ob 10. uri, v prostorih mestne občine. Lokacije namestitve plakatov za vloge, ki
bodo prispele po navedenem roku, se določi
po naslednji prosti označbi lokacije glede na
čas prispetja v vložišče mestne občine.
Postavitev panojev in plakatiranje na teh
lokacijah opravlja Javno podjetje Komunala
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2. Organizatorji volilne kampanje so oproščeni plačila komunalne takse in stroškov nameščanja
panojev in plakatov.
2. Dodatna plakatna mesta:
2.1. v mestu Murska Sobota – neposredno ob naslednjih ulicah oziroma peš poteh:
– Kardoševa ulica, Kocljeva ulica, Cankarjeva ulica, Štefana Kovača ulica (pri
srednješolskem centru), Lendavska ulica
(pri BTC-ju), Tišinska ulica.
2.2. v naseljih Mestne občine Murska
Sobota:
– Bakovci, Ul. Ob Muri, Krog – Trubarjeva ul. (pri igrišču) in Rakičan (med Tomšičevo in Panonsko ul.).
Vloga oziroma zahtevek za plakatiranje
na dodatnih plakatnih mestih se naslovi na
Javno podjetje Komunala d.o.o., Kopališka
2, 9000 Murska Sobota, ki opravi postavitev
panojev velikosti 1,2 m x 0,7 m in plakatiranje na lokacijah pod 2.1. in 2.2. po vrstnem
redu prispelih vlog. Vse stroške nameščanja
panojev in plakatiranja plača organizator volilne kampanje.
3. Plakatiranje zunaj določenih plakatnih mest
Plakatiranje zunaj navedenih plakatnih
mest pod 1. in 2. točko se izvaja v skladu z
določili 9., 10. in 11. člena Zakona o volilni
kampanji in določili Odloka o oglaševanju in
plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota.
Za morebitne dodatne informacije se
obrnite na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe
Mestne občine Murska Sobota (tel. 531-1000, kontaktna oseba M. Vöröš).
Mestna občina Murska Sobota
Št. 00605-01/04-2
Ob-10243/04
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Ur. l. RS, št. 62/94 in 17/97) in 8. člena
Zakona o volitvah poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament (Ur. l. RS, št.
96/02 in 22/04) Občina Komen objavlja
pogoje za pridobitev pravice
do uporabe plakatnih mest na območju
Občine Komen v času volilne kampanije
za volitve poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament v letu
2004
1. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati
pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom
glasovanja.
2. Volilno kampanjo lahko organizirajo
sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali
list kandidatov oziroma politične stranke ali
drugi organizatorji volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.
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3. Lepljenje in nameščanje plakatov z
volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih in odplačnih plakatnih
mestih.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, tu določenih, je dovoljeno s soglasjem lastnika
oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb,
drugih objektov ali zemljišč.
Prelepljanje ali uničevanje plakatov
drugih organizatorjev volilne kampanje je
prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano
lepiti oziroma nameščati nove plakate.
4. V Občini Komen se za nameščanje
plakatov z volilno propagandnimi sporočili
določajo naslednja brezplačna plakatna
mesta:
– parkirišče poleg bencinske črpalke v
Komnu;
– prostor ob avtobusnem postajališču v
Štanjelu.
Dodatna plakatna mesta, ki so pod enakimi pogoji dostopna vsem organizatorjem
volilne kampanje in na katere organizatorji
lahko sami postavijo montažne panoje, so:
– v Komnu: prostor na Brdu »pri vagi« in
zelenica na vogalu frizerskega salona Mara;
– v Brestovici: prostor ob avtobusnem
postajališču Zg. Brestovica poleg stalnega
plakatnega mesta in prostor pri trgovini
Preskrba tudi poleg stalnega plakatnega
mesta;
– v Gorjanskem: prostor pri spomeniku
in prostor ob avtobusnem postajališču, nasproti okrepčevalnice »Pri Milanu«;
– v Kobjeglavi: na zelenici ob avtobusni
čakalnici.
V ostalih naseljih, ki niso posebej navedena je plakatiranje dovoljeno na krajevno
običajen način.
Plakatiranje je dovoljeno z lepili, ki ne
bodo trajno poškodovala plakatnih mest.
Prepovedano je plakate pritrjevati na drevesa z žeblji ali risalnimi žebljički ter lepiti
plakate na stojne drogove elektro in PTT
napeljave.
5. Na brezplačnih plakatnih mestih lahko
organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami, pod tu določenimi pogoji.
V skladu z načelom enakopravnosti
organizatorjev volilne kampanje bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na oštevilčeno mrežo polj – posamezna lokacija
plakatnega mesta. Lokacija plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje
pa se določi z javnim žrebom, ki bo v sejni
sobi Občine Komen, Komen 86, v sredo
12. 5. 2004 ob 16. uri.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni
do petka, 4. 5. 2004 do 12. ure, v sprejemno pisarno Občinske uprave občine Komen
pisno sporočiti namero za sodelovanje v
volilni kampanji.
6. Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenem mestu.
7. Upravljalec plakatne površine bo na
stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material,
ki ne bo nameščen v skladu s temi določili.
8. Organizatorji volilne kampanje morajo
najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja
odstraniti vse svoje plakate iz plakatnih
mest. Neupoštevanje tega določila je prekršek po drugi alinei 28. člena Zakona o volilni
kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in
odgovorne osebe organizatorjev) predlagani
organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorjev odstranila od občine Komen pooblaščena oseba.
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9. Plakatiranje zunaj plakatnih mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov
ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo
določila zakona o volilni kampanji.
Občina Komen
Št. 00601-3/2004
Ob-10333/04
Na podlagi 8. člena Zakona o volitvah
poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament (Ur. l. RS, št. 96/02), 8. člena Zakona o volilni kampanji (Ur. l. RS, št. 62/94 in
17/97) in prvega odstavka 16. člena Odloka
o oglaševanju v Občini Sežana (Ur. l. RS,
št. 114/00) Občina Sežana objavlja v zvezi
s plakatiranjem v času volilne kampanje za
volitve poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament
pogoje za uporabo plakatnih mest
1. Plakatna mesta, ki se uporabljajo za
redno plakatiranje, niso namenjena za potrebe volilne kampanje.
2. Občina bo organizatorjem volilne kampanje zagotovila brezplačna plakatna mesta
s postavitvijo panojev dimenzije 6 x 2 m.
Panoji se postavijo na naslednjih lokacijah:
1. Sežana:
– ob ograji med starim gradom in traktom
B Kulturnega centra Srečka Kosovela,
– ob ograji košarkarskega igrišča na križišču Bazoviške ceste in Kosovelove ulice,
– na bivši avtobusni postaji (nasproti
občine);
2. Dutovlje:
– na zelenici pred marketom;
3. Lokev:
– na parkirišču pred marketom.
3. V času volilne kampanje se določijo še
naslednja mesta, kjer si organizatorji volilne
kampanje lahko sami brezplačno postavijo
svoje panoje oziroma lahko brezplačno
plakatirajo:
1. Sežana:
– zelenica med Partizansko cesto in parkiriščem pred pošto in banko,
– zelenica ob križišču Lipiške in Regentove ulice,
– trg pri železniški postaji,
– na zelenici avtobusne postaje ob stari
cesti proti Divači;
2. Dutovlje:
– na trgu,
– pred Socialno varstvenim zavodom.
V ostalih naseljih, ki niso posebej navedena, se plakatira na krajevno običajen
način v skladu z Odlokom o oglaševanju v
Občini Sežana (Ur. l. RS, št. 114/00).
Pri tem je potrebno upoštevati prepovedi:
– lepljenje malih in velikih plakatov je
prepovedano na zunanjih površinah izložb,
oken, vrat, dreves ipd.,
– oglaševanje na vozilih in prikolicah z
majhnimi ali velikimi plakati in drugimi podobnimi oglaševanji (svetlobni, vrtljivi), na
način, da se pri tem uporablja javna parkirna mesta in druga mesta ob javnih cestah
ter s tem ovira potek prometa prevoznih
sredstev,
– trosenje propagandnega materiala ali
zatikanje ali lepljenje na avtomobile,
– nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje
ter poškodovanje ali zakrivanje vsebine
oglaševanja.
Plakatiranje je dovoljeno z lepili, ki ne
bodo trajno poškodovala plakatnih mest.
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4. Plakatna mesta iz 3. točke so dostopna pod enakimi pogoji vsem organizatorjem
volilne kampanje v Občini Sežana.
5. Dovoljenje za plakatiranje ter postavljanje panojev in transparentov izven
plakatnih mest, navedenih v 2. in 3. točki
teh pogojev, izda pristojni upravni organ v
soglasju z lastnikom oziroma upravljalcem
zemljišča ali stavbe najkasneje v štirih dneh
od prejema vloge.
Za postavitev transparentov, za katere
so zaradi njihove lokacije ali tehničnih zahtev, potrebna dodatna soglasja ali dovoljenja, mora podati soglasje ali dovoljenje tudi
zato pristojni organ.
6. Organizatorji volilne kampanje morajo
sami določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem pisno
obvestiti občinsko upravo (občinskega redarja) najkasneje do 6. maja 2004.
7. Plakatiranje v nobenem primeru ni dovoljeno na zgradbah volišč, dvorišč volišč in
določenem prostoru okrog zgradb volišč.
8. Razpored postavitve plakatov na panojih se določi z žrebom. Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada za plakatiranje na panojih 1 m2 površine.
V žreb se vključijo organizatorji volilne
kampanje, ki so na občino dostavili pisno
zahtevo za plakatiranje v času volilne kampanje do 6. maja 2004 do 15. ure. Javno
žrebanje plakatnih mest bo 7. maja 2004
ob 9. uri v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
9. V primeru, da ostane posamezno
plakatno mesto nezasedeno, se nameni za
plakatiranje za potrebe organizatorjev volilne kampanje, ki oddajo zahtevo za plakatiranje, po izvedbi žrebanja. Plakatno mesto
se dodeli po vrstnem redu prispele vloge.
Občina zagotavlja plakatiranje na panojih
samo do popolnitve vseh plakatnih mest.
Občina Sežana
Št. 0061-1/2004
Ob-10369/04
Na podlagi 8. člena Zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament (Ur. l. RS,
št. 96/02), 8. člena Zakona o volilni kampanji
(Ur. l. RS, št. 62/94, 17/97), 1. člena Odloka o
plakatiranju v Občini Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS,
št. 4/96) objavlja Občina Hrpelje-Kozina
pogoje za uporabo plakatnih mest za
volilno kampanjo
za volitve poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament
1. Običajna plakatna mesta, ki se uporabljajo za redno plakatiranje, niso namenjena za potrebe volilne kampanje.
2. Občina Hrpelje-Kozina bo organizatorjem volilne kampanje zagotovila brezplačna plakatna mesta s postavitvijo panojev
dimenzije 4 x 2 m. Panoji se postavijo na
naslednjih lokacijah:
Hrpelje:
– zelenica ob Slavniški cesti (nasproti
občinske stavbe).
Kozina:
– na zelenici med bencinsko črpalko in
marketom.
Na plakatna mesta iz te točke bo Občina
Hrpelje-Kozina postavila panoje, na katerih
pripada vsakemu organizatorju volilne kampanje 1 m2 površine.
3. V času volilne kampanje se določijo še
naslednja mesta, kjer si organizatorji volilne
kampanje lahko sami brezplačno postavijo
svoje panoje oziroma lahko brezplačno
plakatirajo:
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– Hrpelje: na zelenici ob Slavniški cesti
(nasproti občinske stavbe),
– Kozina: na trgu pred marketom in
fontano,
– na križišču magistralne ceste in odcepom za Rodik.
V ostalih naseljih, ki niso posebej navedena v prejšnji točki, se plakatira na krajevno običajen način v skladu z Odlokom o
plakatiranju v Občini Hrpelje-Kozina.
4. Dovoljenje za plakatiranje ter postavljanje panojev in transparentov izven
plakatnih mest, navedenih v 2. in 3. točki
teh pogojev, izda pristojni upravni organ v
soglasju z lastnikom oziroma upravljalcem
zemljišča ali stavbe najkasneje v štirih dneh
od prejema vloge.
5. Organizatorji volilne kampanje morajo
sami določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem pisno
obvestiti občinsko upravo najkasneje do
11. maja 2004.
6. Organizatorji volilne kampanje morajo vloge za uporabo brezplačnih plakatnih
mest oddati najkasneje do 11. maja 2004 do
12. ure, na naslov: Občina Hrpelje-Kozina,
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, s pripisom »Volitve poslancev iz RS v Evropski
parlament – Ne odpiraj«.
7. Plakatna mesta se bodo organizatorjem volilne kampanje dodeljevala po vrstnem redu prispetja vlog.
Občine Hrpelje-Kozina
Št. 153-2004-1
Ob-10221/04
Holding Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova 1,
Ljubljana, objavlja
javno ponudbo
za prodajo službenega vozila
I. Naziv in sedež ponudnika ter navedba
komisije, ki vodi postopek:
a) Holding Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova
1, Ljubljana.
b) Ponudnik je imenoval komisijo za vodenje postopka prodaje službenega vozila.
II. Natančen opis predmeta prodaje:
službeno vozilo znamke AUDI A6 2.5 TDI,
reg. št. LJ D0-001, številka šasije WAUZZZ4B12N121278, tip motorja AYM, letnik
2002. Vozilo ima prevoženih 10.000 km.
Vozilo je kovinsko sive barve. Vozilo ni bilo
poškodovano.
III. Število enot: prodaja se eno službeno vozilo.
IV. Cena predmeta prodaje
Cena službenega vozila je 5,616.390 SIT.
Stroške prepisa plača kupec.
V. Način in rok plačila kupnine: kupec
plača celotno kupnino, na račun ponudnika pri Novi Ljubljanski banki št. 029240012614747, v dveh dneh od sprejema
ponudbe.
VI. Način prenosa premoženja na kupca:
prepis prodanega službenega vozila na kupca se opravi, ko celotna kupnina prispe na
račun ponudnika in kupec o plačani kupnini
predloži ustrezno potrdilo.
VII. Odgovornost prodajalca za stvarne
in pravne napake: službeno vozilo se prodaja po sistemu “videno – kupljeno”.
Ogled vozila je možen v ponedeljek,
dne 26. 4. 2004, ob 12. uri. Zainteresirane
osebe se zglasijo v tajništvu Holdinga Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, ob
navedeni uri.
VIII. Rok, v katerem ponudba zavezuje
ponudnika: ponudba zavezuje ponudnika 15
dni po tej objavi.
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IX. Naslov, na katerega morajo ponudniki poslati sprejem ponudbe: zainteresirane
osebe pošljejo predpisani obrazec o sprejemu ponudbe na naslov: Holding Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana,
do vključno dne 4. 5. 2004.
Ponudba se mora sprejeti na predpisanem obrazcu.
X. Ponudba velja do prodaje službenega
vozila: predpisani obrazec za sprejem ponudbe lahko zainteresirane osebe pridobijo
v tajništvu ponudnika, Holding Ljubljana,
d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, 2. nadstropje, od ponedeljka, 26. 4. 2004, do ponedeljka, 3. 5. 2004, od 9. do 12. ure.
Holding Ljubljana, d.o.o.
Ob-10216/04
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi sklepov Občinskega sveta občine Šmartno pri
Litiji z dne 1. 12. 2003 in na podlagi Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
tel. 01/89-62-770, faks 01/89-62-773.
II. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. enosobno stanovanje št. 2 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Šmarska cesta 6 v Litiji, neto tlorisna površina
36,39 m2, parc. št. 398/65 k.o. Litija, izhodiščna cena 1,900.000 SIT (po poročilu o
vrednotenju stanovanja izdelanem v januarju 2004),
2. enosobno stanovanje št. 3 v mansardi večstanovanjske stavbe Šmarska cesta
6 v Litiji, neto tlorisna površina 32,94 m2,
parc. št. 398/65 k.o. Litija, izhodiščna cena
1,900.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
stanovanja izdelanem v februarju 2004),
3. enosobno stanovanje št. 17 v mansardi večstanovanjske stavbe Maistrova ulica
12 v Litiji, površina 47,46 m2, parc. št. 127/
34 k.o. Litija, izhodiščna cena 7,200.000 SIT
(po poročilu o vrednotenju stanovanja izdelanem v januarju 2004),
4. enosobno stanovanje št. 8 v II. nadstropju večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 14 v Litiji, neto tlorisna površina
40,54 m2, parc. št. 127/33 k.o. Litija, izhodiščna cena 6,900.000 SIT (po poročilu o
vrednotenju stanovanja izdelanem v februarju 2004),
5. enosobno stanovanje št. 17 v mansardi večstanovanjske stavbe Maistrova ulica
16 v Litiji, neto tlorisna površina 48,25 m2,
parc. št. 127/32 k.o. Litija, izhodiščna cena
6,900.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
stanovanja izdelanem v marcu 2004),
6. enosobno stanovanje št. 13 v II. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica Luke
Svetca 1 v Litiji, neto tlorisna površina
35,67 m2, parc. št. 127/28 k.o. Litija, izhodiščna cena 5,950.000 SIT (po poročilu o
vrednotenju stanovanja izdelanem v februarju 2004),
7. enosobno stanovanje št. 18 v III.
nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica
Luke Svetca 1 v Litiji, neto tlorisna površina
45,30 m2, parc. št. 127/28 k.o. Litija, izhodiščna cena 7,100.000 SIT (po poročilu o
vrednotenju stanovanja izdelanem v marcu
2004),

8. dvosobno stanovanje št. 23 v IV.
nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica
Luke Svetca 1 v Litiji, neto tlorisna površina
45,22 m2, parc. št. 127/28 k.o. Litija, izhodiščna cena 7,300.000 SIT (po poročilu o vrednotenju stanovanja izdelanem v marcu 2004),
9. enosobno stanovanje št. 24 v IV.
nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica
Luke Svetca 1 v Litiji, neto tlorisna površina
35,84 m2, parc. št. 127/28 k.o. Litija, izhodiščna cena 5,700.000 SIT (po poročilu o
vrednotenju stanovanja izdelanem v februarju 2004),
10. garsonjera št. 31 v mansardi večstanovanjske stavbe Ulica Luke Svetca
1 v Litiji, neto tlorisna površina 21,93 m2,
parc. št. 127/28 k.o. Litija, izhodiščna cena
3,500.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
stanovanja izdelanem v marcu 2004),
11. dvosobno stanovanje št. 4 v pritličju
večstanovanjske stavbe Ulica Luke Svetca
3 v Litiji, neto tlorisna površina 58,17 m2,
parc. št. 127/35 k.o. Litija, izhodiščna cena
9,800.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
stanovanja izdelanem v februarju 2004),
12. garsonjera št. 28 v mansardi večstanovanjske stavbe Ulica Luke Svetca
3 v Litiji, neto tlorisna površina 25,04 m2,
parc. št. 127/35 k.o. Litija, izhodiščna cena
3,650.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
stanovanja izdelanem v marcu 2004),
13. dvosobno stanovanje št. 3 v pritličju
večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti
3 v Litiji, neto tlorisna površina 57,18 m2,
parc. št. 120/32 k.o. Litija, izhodiščna cena
9,400.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
stanovanja izdelanem v marcu 2004),
14. dvosobno stanovanje št. 10 v III. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 3 v Litiji, neto tlorisna površina 53,76 m2,
parc. št. 120/32 k.o. Litija, izhodiščna cena
8,900.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
stanovanja izdelanem v marcu 2004),
15. dvosobno stanovanje št. 13 v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 5 v Litiji, neto tlorisna površina 55,93 m2,
parc. št. 120/34 v k.o. Litija, izhodiščna cena
9,000.000 SIT (po poročilu o vrednotenju stanovanja izdelanem v marcu 2004),
16. dvosobno stanovanje št. 15 v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 5 v Litiji, neto tlorisna površina 58,19 m2,
parc. št. 120/34 k.o. Litija, izhodiščna cena
9,200.000 SIT (po poročilu o vrednotenju
stanovanja izdelanem v marcu 2004).
Vsa stanovanja, ki so predmet prodaje,
so oddana v najem, torej so zasedena. Najemniki stanovanj imajo sklenjene najemne
pogodbe za nedoločen čas vendar nimajo
predkupne pravice po Stanovanjskem zakonu. Postopek vpisa v etažno lastnino v
večstanovanjskih stavbah še ni končan.
III. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
1. Ponudnik je vezan na ponudbo 30 dni
od poteka roka za oddajo ponudbe.
2. Stanovanja so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nobenih poroštev glede kakovosti ali za stvarne
ali pravne napake.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja bo najugodnejši ponudnik – kupec urejal s sedanjim najemnikom stanovanja.
4. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo najugodnejšemu ponudniku – kupcu. Najugodnejši ponudnik –
kupec mora plačati tudi vse druge dajatve in
stroške kot so: strošek cenitve stanovanja,
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sestava kupoprodajne pogodbe, notarski
stroški, strošek vknjižbe lastninske pravice
v zemljiško knjigo, takse).
5. Najugodnejši ponudnik – kupec je
dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15
delovnih dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
najugodnejši ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v preje navedenem roku se
smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega
posla in vplačana varščina zapade v korist
Občine Šmartno pri Litiji. Notarska potrditev
kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena
najkasneje v desetih dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe.
6. Najugodnejši ponudnik – kupec mora
celotno kupnino plačati v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na enotni
transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji,
številka TRR 01394-0100000193 pri Banki
Slovenije, pri čemer se položena varščina
všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen je bistvena sestavina
pravnega posla.
7. Če najugodnejši ponudnik (kupec)
v roku, ki je določen v 5. točki ne sklene
kupoprodajne pogodbe oziroma odstopi od
pogodbe ali ne plača kupnine v roku, ki je
določen v 6. točki, ima prodajalec pravico
odstopiti od sklenitve pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega
roka za izpolnitev. V obeh navedenih primerih iz prejšnjega stavka, prodajalec zadrži
vplačano varščino.
8. Stanovanje preide v last in posest kupcu v petih dneh po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od
ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe za stanovanje in ponudnikom tudi
ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo
pisne ponudbe.
10. Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stanovanj s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanj
1. Pri prodaji stanovanj na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo
fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki
resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
varščine v višini 5% od izhodiščne cene.
2. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene.
3. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov; navedbo
stanovanja za katerega daje ponudbo (kraj,
ulica in hišna številka, številka stanovanja
in etaža, ponujena cena). Ponudnik mora
ponudbi predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine in priložiti
celotno številko transakcijskega računa za
primer vračila plačane varščine (ime banke,
številka banke),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravno osebo),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova najema stanovanja (za najemnika
stanovanja, ki je predmet prodaje),
– fotokopija potrdila o državljanstvu (za
fizične osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– davčno številko, matično številko in
telefonsko številko,
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– podpisano izjavo, da v celoti sprejema pogoje tega javnega zbiranja pisnih
ponudb,
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot
najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne
pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene
kupoprodajne pogodbe.
V. Postopek
1. Upoštevali bomo podpisane pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti kuverti in
pravilno označeni kuverti do vključno dne
18. 5. 2004 do 10. ure na naslov: Javno
podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija d.o.o., 1270 Litija, Ponoviška cesta
15. Na kuverti naj bo označba: »Ne odpiraj!
Ponudba za nakup stanovanja«. Odpiranje
zbranih ponudb bo dne 18. 5. 2004 z začetkom ob 12. uri na sedežu Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.,
1270 Litija, Ponoviška cesta 15.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele
ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne in ostale navedene pogoje.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti
ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja
pisnih ponudb.
Če bosta za posamezno stanovanje prispeli dve ali več enakovrednih ponudb (enaka višina ponujene kupnine ob izpolnjevanju
vseh drugih pogojev) in če bo med temi tudi
ponudba sedanjega najemnika stanovanja,
bo imel prednost pri nakupu stanovanja sedanji najemnik stanovanja.
V primeru, da sedanji najemnik stanovanja ne bo predložil ponudbe, bo prodajalec
ponudnike, ki bodo podali enakovredne
ponudbe pozval k dopolnitvi ponudbe in
bo nato med pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami izbral najugodnejšega ponudnika.
VII. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo stanovanj, ogledom stanovanj, pregledom cenitvenega poročila in obrazce izjav, zainteresirani ponudniki
dobijo na Javnem podjetju Komunalno stanovanjskem podjetju Litija d.o.o., Litija, Ponoviška cesta 15, pri Marjeti Vrhovec, tel. 01/89000-13, vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-10248/04
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in
kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena
Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo, št. 7/99
in Ur. l. RS, št. 2/02) in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l, RS, št.
12/03 in št. 77/03) ter sklepa Sveta Občine
Ajdovščina z dne 15. 4. 2004, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javne ponudbe je prodaja naslednjih nepremičnin:
A) Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1467/4 travnik 3. razreda v izmeri
401 m2 in zazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1738/5 pot v izmeri 58 m2, obe k.o. Ajdovščina.
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Zemljišči tvorita le del gradbene parcele
in ležita v Ajdovščini, v območju imenovanem Mirce, kjer je predvidena gradnja za
potrebe proizvodne dejavnosti.
2. Ponudbena cena
Prodajata se skupaj obe zgoraj navedeni
zemljišči.
Vrednost zemljišča ne zajema davka
na dodano vrednost oziroma davka na
promet nepremičnin, kot tudi ne vrednosti
komunalnega prispevka, ki ga je investitor
dolžan plačati pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja.
Obstoječa komunalna infrastruktura
v neposrednem območju je: vodovodno
omrežje, elektro omrežje, telefonsko omrežje, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, plinovodno omrežje, hidrantno omrežje
in cesta v asfaltni izvedbi.
Najmanjša ponudbena cena za m2 zemljišča znaša 32,63 evrov.
Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišč plačati tudi davek na
dodano vrednost v višini 20% od dosežene
vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča, parc. št. 1467/4 in davek na promet nepremičnin v višini 2% od dosežene vrednosti
zazidanega stavbnega zemljišča, parc. št.
1738/5 obe k.o. Ajdovščina.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za m2
zemljišča, vendar najmanj v višini ponudbene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v
Mircah«. Ponudbe, poslane po pošti ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do torka 11. 5. 2004 do
10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih
ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v
sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin
lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji in tujci kot
jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice
tujcev na nepremičninah v RS.
Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«.
Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
360.000 SIT na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izvirnik ali overjeno kopijo
izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina,
v primeru neuspele ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika in plačati celotno kupnino za
zemljišča vključno z davkom na dodano
vrednost oziroma davkom na promet nepre-
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mičnin v roku 15 dni od sklenitve pogodbe
oziroma izstavitve računa.
Za sestavo pogodbe poskrbi Občina
Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa se neobrestovana vrne v
roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega
ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma
izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
Ogled zemljišča je možen ob predhodni
najavi na kraju samem in sicer v ponedeljek
3. 5. 2004 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije lahko dobite na sedežu Občine Ajdovščina
ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel. 05/365-91-14
kontaktna oseba Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Št. 316/04-2004/7
Ob-10366/04
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na podlagi sklepa 27. seje Občinskega sveta Občine Vojnik o prodaji nepremičnin in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo kompleksa stavbnih zemljišč
1. Predmet prodaje:
Prodaja se stavbno zemljišče v ZN
Konjsko v skupni velikosti 22591 m2, na
katerem je skladno s sprejetim ZN (Ur. l.
RS, št. 108/01) predvidena gradnja 24 enodružinskih stanovanjskih hiš (objekti od št.
38 do vključno št. 61). Priključna mesta na
komunalne naprave za kompleks bodo določena v skladu s soglasjem upravljalcev
komunalnih vodov in naprav. Prispevki za
priključitev na komunalne vode in naprave
so strošek kupca.
Kupec je dolžan na svoje stroške zgraditi:
– primarni del komunalne infrastrukture
do zazidalnega kompleksa v predpisanem
standardu in dimenzijah,
– sekundarni del komunalne opreme zazidalnega kompleksa.
Osnova za izgradnjo komunalne infrastrukture je ZN Konjsko (RC, št. proj. 36/
00), Idejni načrt visoko, nizko napetostnih
električnih vodov in javne razsvetljave ZN
Konjsko (Elektrotehniško društvo, št. proj.
53/01), Idejna zasnova telefonskega kabelskega omrežja ZN Konjsko (Telekom Slovenije, 2001), Program opremljanja stavbnih
zemljišč št. 3/02.
Nepremičnine bodo prepisane na kupca,
ko bo podpisana pogodba in kupnina plačana. Stroške sklenitve in overitve pogodbe
in morebitne druge stroške povezane s prenosom nepremičnin, plača kupec stavbnega zemljišča. Na razpisu lahko sodelujejo
pravne osebe s sedežem in firmo v RS in
fizične osebe, ki so državljani RS.
2. Izklicna cena je: 21 EUR/m2 (obračuna
se protivrednost po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila). Navedena cena
ne vsebuje DDV, ki ga je dolžan plačati kupec. Kupec plača tudi vse stroške izgradnje
komunalne infrastrukture. Edini kriterij za
izbor najugodnejšega ponudnika je višina
ponujene kupnine in rok plačila kupnine.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
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– ponujeno ceno, ki mora biti enaka ali
višja od izklicne,
– dokazilo o plačani varščini v višini
5,000.000 SIT,
– pogodba mora biti sklenjena v roku
30 delovnih dni po opravljenem odpiranju
ponudb.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino najkasneje
v 30 dneh po podpisu pogodbe na podračun pri UJP št. 01339-0100003082. Plačana varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, neizbranim pa se brez obresti
vrne v roku 8 dni po izbiri. Plačilo kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
6. Varščina: ponudnik je dolžan plačati
varščino v višini 5,000.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01339-0100003082 sklic 316.
7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 12. 5. 2004 do 14.
ure na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8,
Vojnik. Ponudbo lahko predloži fizična ali
pravna oseba.
8. Mesto in čas javnega odpiranja ponudb: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik,
sejna soba, dne 12. 5. 2004 ob 14.30.
9. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo nepremičnine
lahko dobite na tel. 03/780-06-28 med 9. in
11. uro.
10. Ustavitev postopka: komisija lahko,
do sklenitve pogodbe postopek javnega
zbiranja ponudb ustavi.
Občina Vojnik

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-665/2003-23

Ob-10171/04

Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/
99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Cvetković Josipa, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Cvetković Josipu, roj. 10. 3. 1954, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Zakotnikova ulica 11, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-578/2002-22

Ob-10192/04

Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Bassin Jaka, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Bassin Jaku, roj. 10. 5. 1969, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Einspielerjeva
ulica 11, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 465-4/2003-1423
Ob-10214/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice, izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02 – v nadaljevanju: ZUP), po pooblastilu načelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/2004-1/2 z dne 1. 4. 2004, po uradni
dolžnosti, v zadevi razlastitve zemljišča,
last Sodlaček Helene in Janeza, vsakega
do 1/2, naslednji sklep:
1. Darinka Munič, Kettejeva 4, Brežice,
roj. 10. 2. 1957, se postavi za začasno zastopnico razlastitvenima zavezancema, neznanega prebivališča na območju Republike
Hrvaške, Heleni in Janezu Sodlaček, nazadnje stanujočima v Bregani 68, Bregana,
Republika Hrvaška.
Začasna zastopnica bo razlastitvena zavezanca zastopala v postopku razlastitve
zemljišča parc. št. 300/200, vl. št. 1416, k.o.
Velika Dolina, dokler so podani razlogi za
zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.
Št. 211-23/02-511
Ob-10215/04
Upravna enota Ravne na Koroškem,
vodja oddelka za upravne notranje zadeve,
izdaja po pooblastilu načelnice Upravne
enote Ravne na Koroškem, št. 020-3/00204 z dne 3. 4. 2000, na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 9/01), v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Vladimirja Pongraca, sedaj neznanega prebivališča, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Vladimirju Pongracu, roj. 16. 3. 1961, s prijavljenim stalnim prebivališčem na Ravnah na
Koroškem, Javornik 59, se postavi Katarina
Srnko Vogel, delavka Upravne enote Ravne
na Koroškem.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-10198/04
Slovenska demokratska stranka, Komenskega 11, Ljubljana, objavlja
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Zap. št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2003
Postavka
Znesek v SIT
Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
92.311.884,28
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
109,072.457,35
Članarina
26,584.065,78
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
7,719.002,61
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov,
ki prisegajo v zakonu določeno višino
–
Drugi prihodki
156.331,13
Celotni prihodki
235,843.741,15

II.

Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki

III.

Presežek odhodkov nad prihodki
preteklih let
Presežek prihodkov nad odhodki
tekočega leta

IV.

Št.

–
143,861.953,95

26,716.492,15

Zap. št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Postavka
Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva

8,409.803,88
2,017.944,00
45,765.000,00
20,223.695,05
3,563.899,70
79,980.342,63

II.

Obveznosti do virov sredstev
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Presežek prihodkov nad odhodki
Skupaj viri sredstev

–
450.796,00
14,264.251,58
65,265.295,05
79,980.342,63

Znesek v SIT

Slovenska demokratska stranka

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 121-02-102/93-045
Ob-10181/04
Konfederacija
sindikatov
Slovenije Pergam se poleg dejavnosti, določenih z odločbami tukajšnjega ministrstva št. 121-02-102-4/93 z dne 16. 7.
1993, 121-02-102/93 z dne 29. 9. 1999,
121-02-102/93-024 z dne 18. 3. 2002,
121-02-102/93 z dne 19. 6. 2003 in
121-02-102/93 z dne 9. 2. 2004 določi kot
reprezentativni sindikat v poklicu medicinski
biokemik.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 121-7/2004-0504
Ob-10180/04
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo spremenjena in dopolnjena Pravila Sindikata Pošte Slovenije PE Kranj. Sedež
sindikata je v Kranju, Poštna ulica 4.
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škem, Koroška cesta 14, vpisanega v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Ravne na Koroškem, dne 5. 5. 1993, pod
zaporedno številko 6, so bila spremenjena
in sprejeta na sestanku skupščine sindikata, dne 16. 3. 2004 in odslej nosijo naziv:
Pravila o organiziranju in delovanju Konference sindikalnih podružnic SKEI, kapitalsko in drugače povezanih družb, nastalih iz
Železarne Ravne, ko je bilo spremenjeno in
sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Sindikat kovinske in elektroindustrije
Slovenije – Konferenca sindikalnih podružnic kapitalsko in drugače povezanih
družb nastalih iz Železarne Ravne.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ravne na
Koroškem, pod zaporedno številko 21, z dne
16. 4. 2004. Spremenjena pravila se hranijo
na Upravni enoti Ravne na Koroškem.

91,981.787,20

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2003

1.
2.
3.
4.
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Spremenjena in dopolnjena Pravila Sindikata Pošte Slovenije PE Kranj so z dnem
izdaje te odločbe, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 133.
Št. 028-4/2004-0202024
Ob-10251/04
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata Komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami
Slovenije – Komunalno podjetje Ptuj, d.d.,
Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj.
Naziv pravil: pravila sindikata KVNS
Komunalno podjetje Ptuj, d.d., ime sindikata: Sindikat Komunale, varovanja in
poslovanja z nepremičninami Slovenije
– Komunalno podjetje Ptuj, d.d., sedež
sindikata: Žnidaričevo nabrežje 3, 2250
Ptuj, kratica sindikata: Sindikat KVNS Komunalno podjetje Ptuj d.d.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje
te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 108.
3. Matična številka sindikata Komunale,
varovanja in poslovanja z nepremičninami
Slovenije – Komunalno podjetje Ptuj, d.d.,
je: 1812190.
Št. 114-13/2004-310
Ob-10300/04
Pravila sindikata SKEI – Sindikalna podružnica družb Slovenskih železarn na lokaciji Ravne, s sedežem na Ravnah na Koro-

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-15/2004-8
Ob-10377/04
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 15. 4. 2004
na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom
38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/1999;
v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je priglašena koncentracija družb Muntalto B.V.
Amsterdam, Marten Meesweg 25, 3068AV
Rotterdam (v nadaljevanju: Muntalto), in
LIV Postojna, hidravlika, stroji, plastika,
d.d., Industrijska cesta 2, Postojna (v nadaljevanju LIV), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Družba Muntalto je 2. 3. 2004 sklenila
pogodbo o izročitvi stvarnega vložka in prevzemu delnice z družbo Megainvest, družba za investiranje in nepremičnine, d.d. Na
podlagi te pogodbe je tako družba Muntalto
pridobila 96.135 delnic oziroma 59,48% delež izdajatelja LIV (po pridobitvi je Muntalto
objavil javno ponudbo za odkup vseh delnic
izdajatelja LIV) in na ta način pridobila nadzor nad drugim podjetjem kar pomeni koncentracijo v smislu druge alinee drugega
odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil,
da se dejavnosti oziroma proizvodi in storitve družb udeleženih v koncentraciji in z
njimi povezanih družb ne prekrivajo in na ta
način ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-10318/04
Ime medijev: Večer, 7*dni, Naš dom in
Vroči Kaj.
Izdajatelj: ČZP Večer d.d.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta
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5, Ljubljana (6,94%), Infond Holding, d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (36,29%),
Infond ID investicijska družba, d.d., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor (14,98), Leykam Hoče, d.o.o., Miklavška c. 61, Hoče
(27,14%), Slovenska odškodninska družba,
d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (10%).

Objave po Zakonu o
poštnih storitvah
Št. 4/448-5569/1-04
Ob-10358/04
Pošta Slovenije, d.o.o. na podlagi četrtega odstavka 28. člena Zakona o poštnih
storitvah (Ur. l. RS, št. 42/02) objavlja
cenik poštnih storitev
Vrsta storitve

Cena v SIT
Veljavnost od
1. 5. 2004

1

Notranji promet:
Standardizirano pismo
Nestandardizirano pismo
*stopnja mase do 20 g
*stopnja mase nad 20 g
do 100 g
Standardizirana dopisnica
Nestandardizirana dopisnica

2

41
48
83
41
48

Cene vključujejo davek na dodano vrednost.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani
višini 106,879.916 SIT se zaradi delnega
pokritja prenesene čiste izgube zniža za
znesek 104,779.916 SIT tako, da osnovni
kapital znaša 2,100.000 SIT.
Direktor družbe Sinerga d.o.o. poziva
vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Sinerga d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-10360/04
Popravek
V sklicu 19. redne skupščine delničarjev
Banke Celje d.d., objavljene v Uradnem listu
RS, št. 38 z dne 16. 4. 2004, Ob-9710/04, se
v 2. točki pri predlogu sklepa brišeta besedi
“na znanje” in se 2. točka dnevnega reda
pravilno glasi:
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
Banke Celje d.d. z mnenjem nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme Letno poročilo o
notranjem revidiranju Banke Celje d.d. s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta Banke
Celje d.d.
Banka Celje d.d.
Ob-10875/04

Št. 600/93
Ob-10282/04
V skladu 465. členom Zakona o gospodarskih družbah družba SGP, d.d. Tržič, Blejska cesta 8, Tržič, obvešča delničarje, da je
Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. Kranj, Jezerska cesta
20, 4000 Kranj, postala lastnik skupaj 7.041
delnic družbe SGP, d.d. Tržič, kar predstavlja
30,31% v osnovnem kapitalu družbe.
SGP, d.d. Tržič
direktor družbe
Branko Zakrajšek

Dopolnitev
dnevnega reda sklica 19. redne
skupščine delničarjev Banke Celje d.d.,
objavljenega dne 16. 4. 2004 v Uradnem
listu RS, št. 38 in časniku Finance št. 74.
Na podlagi 22. člena Statuta Banke Celje d.d. in na predlog delničarja, ki presega
dvajsetino osnovnega kapitala banke, se ob
soglasju uprave in nadzornega sveta banke,
dnevni red 19. skupščine delničarjev Banke
Celje d.d., ki bo v torek, 18. maja 2004 ob
11. uri, razširi z dodatno, 6. točko dnevnega
reda, ki glasi:
6. Imenovanje člana nadzornega sveta
Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za člana nadzornega sveta Banke Celje d.d. Jožeta Gašperja Filipliča. Imenovanje traja do poteka
mandata nadzornemu svetu banke.
Predlagatelj sklepa je nadzorni svet Banke Celje d.d.
Banka Celje d.d.
uprava banke

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-10160/04
Uprava družbe GV Skupina, upravljanje
z družbami, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana vabi delničarje na

Ob-10151/04
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa družbenika družbe z dne 5. 4. 2004, direktor
družbe Sinerga d.o.o., Vodenska c. 49, Trbovlje, vpisane v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani, pod vlož. št. 1/02168/00
objavlja

12. sejo skupščine družbe
GV Skupina, upravljanje
z družbami, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 24. maja 2004 ob
13. uri, v sejni sobi družbe v 13. nadstropju
na Dunajski cesti 5 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih organov

Objave
gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev
družb

skupščine in imenovanje notarja za sestavo
zapisnika.
Predlog sklepa: skupščina je sklepčna,
izvolijo se delovni organi družbe po predlogu uprave, za sestavo zapisnika se imenuje
notarko Majdo Lokošek.
2. Letno poročilo za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev je
seznanjena s poročilom, ki ga je sprejel nadzorni svet družbe.
3. Razrešitev članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta
družbe za leto 2003.
4. Imenovanje revizijske družbe za pregled poslovanja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izdelavo revizijskega poročila
računovodskih izkazov za leto 2004 imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkažeta s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja.
Če skupščina ob napovedani uri ni sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupščina
spet sestane (drugi sklic). V drugem sklicu
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Gradivo in informacije v zvezi s skupščino so na voljo v tajništvu družbe.
GV Skupina, upravljanje
z družbami, d.d.
uprava družbe
Ob-10186/04
Uprava družbe Nika, DUS d.d., Trg
izgnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi
10. člena statuta sklicuje
11. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 28. maja 2004, ob 18. uri
na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli
svoje organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2003.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini predloga sklepov: ugotovi se, da
družba nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli članom uprave in nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto
2003.
Delničarji Nike DUS, d.d. se skupščine
lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo.
Za delničarje Nike DUS, d.d. štejejo
osebe, v korist katerih so delnice sedem dni
pred sejo vknjižene v delniški knjigi družbe.
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik od 1. 5. 2004 do 28. 5. 2004 med
9. do 11. uro.
Nika, DUS d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor
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Ob-10187/04
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske
borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99)
ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d.d., Trg izgnancev 1a,
8250 Brežice, uprava družbe sklicuje
13. redno sejo skupščine delničarjev
družbe,
ki bo v petek, 28. maja 2004, ob 16. uri
na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli
svoje organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2003.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini predloga sklepov: ugotovi se, da
družba nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko
družbo Iteo – Abeceda, d.o.o., Ljubljana,
ki bo revidirala letno poročilo družbe za
leto 2004.
6. Določitev sejnin članov nadzornega
sveta.
Uprava predlaga skupščini predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane vrednosti
sejnin.
Gradivo s predlogi sklepov je deličarjem
na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev
1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska 20,
Ljubljana, vsak delavnik od 26. 2. 2004 do
28. 5. 2004 med 9. in 11. uro in v elektronski
obliki na http://seonet.ljse.si.
Način glasovanja
Delničarji Nike, Investiranje in razvoj,
d.d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji
oziroma pooblaščenci so dolžni prijaviti
svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine.
Ponovno zasedanje
Na podlagi 17. člena statuta lahko
skupščino eno uro po predvidenem začetku (28. 5. 2004 ob 17. uri) zaseda, če
ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s
30% glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovna skupščina 11. 6. 2004 ob
16. uri.
Nika, Investiranje in razvoj, d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor
Ob-10188/04
Uprava družbe Nika, RIS d.d., Trg
izgnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi
10. člena statuta sklicuje
10. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 28. maja 2004, ob 17. uri
na sedežu družbe. Skupaj z nadzornim svetom predlaga skupščini v sprejem naslednji
dnevni red in sklepe:

Št.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2003.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da družba za
leto 2003 nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto
2003.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so sedem dni pred skupščino vpisani
v delniško knjigo družbe.
Delničarji Nike RIS d.d. se skupščine
lahko udeležijo tudi po pooblaščencu, ki ga
pisno pooblastijo.
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik od 1. 4. 2004 do 28. 5. 2004 med
9. in 11. uro.
Nika, RIS d.d.
Polonca Šušterič, direktorica
Št. 16/04
Ob-10212/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 21. člena Statuta družbe
Avtobusna postaja Ljubljana d.d., Trg OF
4, 1000 Ljubljana, uprava sklicuje
10. sejo skupščine,
ki bo v torek, dne 1. 6. 2004 ob 10. uri
v poslovnih prostorih družbe, Cigaletova 8,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina imenuje dva
preštevalca glasov in notarja Lepša Borisa
za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2003, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2003 in jima podeljuje
razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003
znaša 33,492.000 SIT.
Sestavljajo ga:
– čisti dobiček poslovnega leta 2003 v
znesku 14,761.000 SIT,
– zmanjšan za oblikovane rezerve za
lastne deleže v znesku 6,349.000 SIT ter
– preneseni dobiček iz prejšnjih let v znesku 25,080.000 SIT.
Predlog sklepa:
3.a) Del bilančnega dobička v višini
4,639.370,73 SIT se razdeli delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 1. 6.
2004, v obliki dividende. Izplača se najkasneje do 30. 9. 2004.
Izplačilo se opravi iz nerazporejenega
dobička iz leta 1998 je 4,030.221,08 SIT in
leta 1999 je 609.149,85 SIT.
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3.b) O delu bilančnega dobička v višini
28,851.929,95 SIT bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 4.a) na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
ugotovi se, da z dnem 10. 6. 2004 poteče mandat članu nadzornega sveta: Žiku
Brankov.
Predlog sklepa št. 4.b) na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta, predstavnika zunanjih delničarjev, za naslednji mandat, ki prične teči z dnem 11. 6.
2004, imenuje: Žika Brankov.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe na Cigaletovi 8, Ljubljana in sicer
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic z oznako G,
sami ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih, če svojo prisotnost
na skupščini prijavijo najmanj tri dni pred
skupščino upravi družbe. Pooblaščenci pa
morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
pisno obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11. uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Avtobusna postaja Ljubljana d.d.
uprava
Marjan Kotar
Ob-10218/04
Na podlagi točke 6/3 Statuta družbe Tovarna meril Kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
10. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine, d.d.,
ki bo v torek 25. 5. 2004, ob 13. uri, na
sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče
153.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem
sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Za predsednika skupščine se imenuje Niko Pušnik, za preštevalca glasov se
imenujeta Jeseničnik Barbara in Jana Toš.
Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz
Slovenj Gradca.
2. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2003 in poročila nadzornega
sveta, ter odločanje o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
A) Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom za leto 2003 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe z dne 15. 4. 2004, ki se nanaša na
preveritev letnega poročila in predloga za
delitev dobička za leto 2003.
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B) Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2003 znaša 153,463.990,67 SIT se
uporabi:
– 69,122.160 SIT za izplačilo dividend
ali 810 SIT bruto dividende na delnico, in
sicer iz naslova nerazdeljenega čistega
dobička iz leta 2002,
– 1,128.025,30 SIT bruto za nagrado
upravi v obliki udeležbe v dobičku,
– 2,567.451,60 SIT bruto za nagrade
delavcem po individualnih (poslovodnih)
pogodbah v obliki udeležbe v dobičku po
predlogu uprave,
– 600.000 SIT bruto za nagrade članom nadzornega sveta v obliki udeležbe
v dobičku.
O uporabi preostalega dobička v višini
80,046.353,77 SIT bo odločeno v prihodnjih poslovnih letih.
Nagrade upravi in delavcem po individualnih pogodbah se lahko izplačajo v
denarju ali v obliki delnic družbe.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 31. 8. 2004, in sicer
po stanju delničarjev, vpisanih v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v centralnem
registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 15. 6.
2004 in na način, kot ga bo določila uprava
družbe. Lastne delnice niso udeležene pri
izplačilu dividende.
C) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003 s katero odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2003.
3. Imenovanje revizorja delniške družbe za revidiranje računovodskih izkazov za
poslovno leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 2004 se imenuje
Contura revizijska družba d.o.o., Celovška
cesta 150, 1000 Ljubljana.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastitvenega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
vsaj 10 dni pred dnem skupščine, oziroma
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali
pisno s priporočeno pošiljko, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta bo na vpogled vsak delovni dan
v tajništvu družbe od 12. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Tovarna meril Kovine, d.d.
uprava
Rudolf Franc Verovnik, inž. str.
Ob-10219/04
IBE Holding, d.d., partnerska družba,
Hajdrihova 4, Ljubljana, uprava v skladu z
283. členom Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
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3. skupščino
IBE Holding, d.d., partnerska družba
Seja skupščine bo na sedežu družbe IBE
Holding, d.d., partnerska družba, Hajdrihova
4, Ljubljana, dne 26. 5. 2004 ob 16.15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje verifikacijske komisije in
notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predlagano verifikacijsko komisijo in notarja.
3. Letno poročilo za leto 2003, podelitev razrešnice članu uprave in članom
nadzornega sveta in uporaba bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička ter sklep o
podelitvi razrešnice članu uprave in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2003.
4. Informacija o planu poslovanja za leto
2004 in imenovanje družbe za revizijo letnih
poročil za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo letnih poročil za poslovno leto 2005
predlagano revizijsko družbo.
Seje skupščine se lahko udeležijo
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek
med 9. in 13. uro na sedežu družbe do
vključno 24. 5. 2004. Prijava pooblaščenca
bo veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro na
kraju skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 17. uri v
istih prostorih.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan od sklica skupščine dalje med 9. in
13. uro. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in obrazloženi ter vloženi v roku enega
tedna po objavi tega sklica. Predloge lahko
delničarji vložijo na sedežu družbe.
IBE Holding, d.d.
uprava
mag. Uroš Mikoš
Ob-10220/04
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Europapier-Papirografika d.d. uprava družbe sklicuje
11. redno skupščino
delniške družbe
Europapier-Papirografika d.d.
ki bo v petek, dne 11. 6. 2004 ob 12. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova
cesta 14.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
1.1.Za predsedujočega skupščine se izvoli Miha Martelanc, za preštevalko glasov
pa Nataša Zaplotnik.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2003 in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi

bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Na podlagi sprejetega letnega poročila Europapier-Papirografika d.d. za poslovno
leto 2003 je višina bilančnega dobička družbe, ugotovljena na dan 31. 12. 2003:
– poslovni izid leta 2003 (dobiček)
– 109,541.297,05 SIT,
– preneseni čisti dobiček preteklih let
– 429,798.333,48 SIT,
– povečanje rezerv iz dobička po sklepu
uprave – 0 SIT,
– povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta – 0 SIT.
Bilančni dobiček – 539,339.630,53 SIT.
2.2. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2003 v višini 539,339.630,53 SIT se
uporabi tako:
– da se nerazporejeni dobiček v letih
pred letom 1999 v višini 266,494.879 SIT
nameni za izplačilo dividend delničarjem.
Višina dividende na delnico znaša 343 SIT
bruto. Dividende se izplača delničarjem,
ki so na dan zasedanja skupščine vpisani
v delniško knjigo pri KDD. Družba izplača
dividende na račune upravičencev v roku 2
mesecev po sprejetju tega sklepa;
– da 272,844.751,53 SIT v celoti ostane
preneseni čisti dobiček, o katerega uporabi
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
2.3. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2003.
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
3.1. Z dnem sprejema tega sklepa se
odpokličejo člani nadzornega sveta: mag.
Nikolaus Neubauer, mag. Georg Hirsch in
inž. Kurt Schwarz.
3.2. Za člane nadzornega sveta družbe
se izvolijo mag. Klaus Peller, dr. Harald Egger in mag. Christian Kerschbaumsteiner.
Mandat novih članov nadzornega sveta
traja 4 leta in začne veljati z dnem sprejema
tega sklepa.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revidiranje letnih računovodskih izkazov za
poslovno leto 2004 imenuje revizijska družba Deloitte & Touche Revizija d.o.o., Dunajska c. 9, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo prijavijo osebno v tajništvu uprave
na sedežu družbe ali s priporočeno poštno
pošiljko, najpozneje tri dni pred sejo skupščine, to je do vključno 8. 6. 2004.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Skupščina je sklepčna, če so ob sklicu
navzoči delničarji z glasovalnimi pravicami,
ki predstavljajo več kot 15% vseh glasovalnih pravic. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 14. uri prav tako na sedežu
družbe, Leskoškova cesta 14, Ljubljana.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in revizijskim poročilom bo
na voljo na sedežu družbe vsak delovnik
od 8. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Europapier-Papirografika d.d.
uprava
Ob-10222/04
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe Kruh-Pecivo, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje
IX. skupščino
delniške družbe Kruh-Pecivo d.d.
ki bo v četrtek, 27. 5. 2004, na sedežu
družbe Kruh-Pecivo d.d., Ul. Jožice Flander
2, 2000 Maribor, s pričetkom ob 12. uri, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine. Na predlog uprave
se za predsedujočega skupščine izvoli Igor
Škrinjar in verifikacijska komisija v sestavi
Brigita Šiško predsednica in Tinka Črnko ter
Dragica Repa kot preštevalki glasov. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem
do revizijskega poročila, načina in obsega
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2003, predlog za razporeditev bilančnega dobička ter razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1:
Višina bilančnega dobička na dan 31. 12.
2003 znaša 272,181.964,72 SIT.
a) Del bilančnega dobička v višini
37,280.280 SIT, se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 26. 5.
2004 v obliko dividende.
b) Dividenda znaša 57 SIT bruto na
delnico.
c) Dividende se bodo izplačale na dan
30. 6. 2004 na transakcijske račune v nerevaloriziranem znesku.
d) Preostali del bilančnega dobička v
znesku 234,901.684,72 SIT pa se prenese v
poslovno leto 2004 kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina se seznani s predstavitvijo
letnega poročila družbe Kruh-Pecivo d.d.
za poslovno leto 2003 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno
leto 2003.
V skladu z 282.a členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta, se za revizorja za poslovno leto
2004 imenuje revizijsko hišo Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
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njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo svojo udeležbo pri Valeriji Pirnat v
tajništvu uprave družbe v Mariboru, ulica
Jožice Flander 2.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 15 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: vabljene prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda, glede
katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v enem tednu po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo: gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključujejo letno poročilo o
poslovanju družbe za leto 2003, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo
nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila s stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila in o načinu
ter obsegu preverjanja vodenja družbe med
poslovnim letom 2003, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Mariboru, ulica
Jožice Flander 2, pri Igorju Škrinjarju vsak
delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Kruh-Pecivo d.d.
nadzorni svet – predsednik
Sandi Svoljšak
uprava – direktor
Bojan Petek
Ob-10227/04
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d., Kranj, Savska loka 4,
sklicujem
11. skupščino
delniške družbe Iskraemeco, d.d., Kranj,
ki bo v sredo, 2. junija 2004 ob 12. uri,
v učilnici št. 1 v II. nadstropju Restavracije
Iskra, d.d., Kranj, Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in razrešnica članov nadzornega
sveta in uprave družbe.
3. Imenovanja revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedujočega skupščine se izvoli dr. Jože Mencinger,
v komisijo za štetje glasov pa Marjeta Gomboc in Antonija Bajt kot preštevalki glasov in
Dušan Stanjko kot predsednik komisije.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
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K 2. točki dnevnega reda:
Sprejme se predlagana uporaba bilančnega dobička.
Uprava predlaga skupščini, da se bilančni dobiček v višini 1.166,337.751 SIT za leto
2003 uporabi za naslednje namene:
– izplačilo delničarjem – 276,243.380
SIT,
– preneseni dobiček – 890,094.371 SIT.
Dividenda za leto 2003 znaša 1.220 SIT
bruto na delnico. Upravičenci do dividende
so vsi lastniki delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 31. 5. 2004. Vir za izplačilo dividend je zmanjšanje drugih rezerv iz dobička v višini 276,243.380 SIT, ki so del nerazporejenega čistega dobička iz leta 1997.
Dividenda se izplača v 90 dneh po sklepu skupščine.
Upravi družbe in članom nadzornega
sveta Iskraemeco, d.d., se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2003.
K 3. točki dnevnega reda: za poslovno
leto 2004 se za revizorja imenuje revizijska
družba Pricewaterhousecoopers, d.d., Ljubljana, Parmova 53, Ljubljana.
K predlogu sklepa pod 2. točko je nadzorni svet družbe podal pozitivno mnenje
po preveritvi predloga sestavljenega letnega poročila družbe Iskraemeco, d.d., za
poslovno leto 2003 in preveritvi predloga za
uporabo bilančnega dobička ter predloga
konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2003.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju pravico do
enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina).
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog sklepov. Uprava
in nadzorni svet družbe bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Ob organiziranem zbiranju pooblastil mora biti le-to sestavljeno po
zakonu o prevzemih.
Do udeležbe na skupščini so upravičeni
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
31. maj 2004.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini
v pisni obliki prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Člani uprave in nadzornega sveta družbe
se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.
Gradivo za skupščino je vsak delovni
dan od 10. do 12. ure na vpogled v tajništvu
družbe v Kranju, Savska loka 4.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zaseda-
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nja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 2. junija 2004
ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Iskraemeco, d.d. Kranj
predsednik uprave
Slavko Vidic, univ. dipl. inž. el.
Št. 5
Ob-10228/04
Skladno s 16. členom Statuta Factor
banke d.d. Ljubljana, sklicuje uprava banke
9. redno skupščino
delničarjev Factor banke d.d. Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 24. maja 2004 ob 12.
uri v sejni sobi Factor banke d.d., Tivolska
48 v Ljubljani, 5. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev in
izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
izvoli predsednika skupščine, dvočlansko
verifikacijsko komisijo in imenuje notarko
Nevenko Tory za sestavo notarskega zapisnika.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
za leto 2003 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejema letno poročilo
o notranjem revidiranju za leto 2003 z mnenjem nadzornega sveta.
3. Predložitev revidiranega letnega poročila Factor banke d.d. za leto 2003 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta
o sprejetem letnem poročilu Factor banke
d.d. za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 16. 4. 2004
o sprejemu letnega poročila za leto 2003, z
letnim poročilom Factor banke d.d. za leto
2003 in mnenjem revizorja.
4. Sklepanje o podelitvi razrešnice.
Skupščina delničarjev podeljuje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za preteklo leto, s katero potrjuje kot uspešno njuno
delo v letu 2003.
5. Predlog za razporeditev bilančnega
dobička z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: bilančni dobiček se v
znesku 41,492.655,89 SIT razporedi v druge rezerve banke.
6. Imenovanje revizorja banke za obdobje 2004 do 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja poslovanja za leto
2004 imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers d.d. Ljubljana.
7. Poslovni načrt Factor banke d.d. za
obdobje 2004 do 2006.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme Poslovni načrt Factor banke d.d.
za obdobje 2004 do 2006.
Skladno z 18. členom statuta Factor
banke se skupščine delničarjev banke
lahko udeležijo vsi delničarji banke, na
njej pa lahko uresničujejo svojo glasovalno
pravico, če so vpisani v knjigo delničarjev
Factor banke d.d. in so svojo udeležbo prijavili upravi najkasneje tri dni pred skupščino. Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne
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delničarje banke, predložijo pred začetkom
skupščine delničarjev veljavno pooblastilo
za zastopanje. Verifikacija pooblastil se bo
pričela 15 minut pred zasedanjem skupščine delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev bo
delničarjem posredovano po pošti, na voljo
pa jim je tudi na sedežu banke, Tivolska 48,
Ljubljana.
Če skupščina delničarjev ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine delničarjev dne 24. maja 2004 ob 13. uri z istim
dnevnim redom in bo sklepčno ne glede na
število prisotnih delničarjev in njihovih pooblaščencev oziroma delež kapitala, ki ga
bodo zastopali.
Factor banka d.d.
uprava banke
Št. 13/52
Ob-10230/04
Na podlagi 24. člena šestega poglavja
Statuta delniške družbe Loterija Slovenije,
d.d in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
VI. skupščino
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d.,
ki bo v četrtek, 27. maja 2004, v sejni
sobi na sedežu družbe Gerbičeva ulica 99,
1000 Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevena Tea Gorjup in dve preštevalki glasov, Matejo Stanič
Rudolf in Alenko Peterca.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej
Škrk iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2003, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu in obravnava ter sprejem predloga sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2003
in s poročilom nadzornega sveta družbe o
rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina in
obsega preverjanja vodenja v družbi med
poslovnim letom 2003.
V skladu z 282.a členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2003 in jima podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 2.2:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se uporabi bilančni dobiček za leto 2003 v
znesku 518,647.618,57 SIT:
– za dividende – 250,000.000 SIT,
– za nagrado članom nadzornega sveta
– 7,000.000 SIT,
– za nagrado upravi – 12,000.000 SIT,
– za druge rezerve iz dobička –
249,647.618,57 SIT.
Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje v 90 dneh od dneva zasedanja
skupščine, nagrada nadzornemu svetu in
upravi pa najkasneje v 30 dneh od dneva
zasedanja skupščine.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo

za revizijo za poslovno leto 2004 imenuje
Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj.
4. Izplačilo nagrade članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta za delo v letu 2003 iz bilančnega
dobička izplača nagrada v višini 7,000.000
SIT bruto.
5. Izplačilo nagrade upravi.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom uprave za delo
v letu 2003 iz bilančnega dobička izplača
nagrada v višini 12,000.000 SIT bruto.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Loterija
Slovenije, d.d vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi pri KDD, neposredno,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu
družbe, tako da jo ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi
letno poročilo in poročilo nadzornega sveta,
bo na vpogled vsak delovni dan na sedežu
družbe, v informativni pisarni družbe v Ljubljani, Gerbičeva ulica 99, vsak delavnik od
9. do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi, razen predlogov k 3. točki dnevnega reda, morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne čez eno uro. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Loterija Slovenije, d.d
uprava – predsednik uprave
Tim Kocjan
Ob-10234/04
Na podlagi 49. člena statuta delniške
družbe LIKO d.d. Liboje uprava sklicuje
10. skupščino
delniške družbe LIKO d.d. Liboje,
v sredo, dne 26. maja 2004 ob 17. uri, na
sedežu družbe v Libojah 26a, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine ter predstavitev notarja.
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Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se
predsednika skupščine, preštevalca glasov in ugotovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom uprave o poslovanju
družbe za leto 2003 z mnenjem revizorja
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po
revidirani bilanci stanja 31. 12. 2003 je izkazan v znesku 431,769.704,71 SIT.
3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2003 se razdeli za:
a) Izplačilo dividende delničarjem v
skupni vrednosti 37,612.160 SIT, kar pomeni:
– vrednost bruto dividende 680 SIT,
– vrednost neto dividende 510 SIT.
b) Izplačilo nagrade upravi 930.000
SIT.
c) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu
1,390.000 SIT.
Za izplačilo se uporabi preneseni čisti
dobiček iz leta 2002.
Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine.
d) Bilančni
dobiček
v
višini
391,837.544,71 SIT ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni čisti dobiček).
3.3. Skupščina podeljuje članom uprave in nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2003, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2003.
Gradivo za odločanje na skupščini je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v času od sklica do 3 dni pred skupščino
med 12. in 14. uro pri Magdi Mesec.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji sami ali po svojih
pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki
morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine udeležbo
pisno prijavijo upravi družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu
družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
O 1. točki se glasuje javno, o ostalih
točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji
ali njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v
prostor, kjer bo skupščina.
V skladu z dogovorom na skupščini pa
se lahko o vseh točkah dnevnega reda glasuje javno z dvigom rok.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 26. 5.
2004 ob 18. uri v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
LIKO d.d. Liboje
direktorica

Št.

Št. 04/29
Ob-10252/04
Uprava banke Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana na podlagi točke XIV. A. statuta banke sklicuje
skupščino
Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana,
ki bo v četrtek, 27. 5. 2004, ob 11. uri
v prostorih Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa:
– ugotovi se, da je skupščina banke
sklepčna,
– za predsednika skupščine se izvoli
Boris Bajt,
– za preštevalko glasov se imenuje Tina
Smolnikar Bremec.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Sprejemanje temeljev poslovne politike in plana razvoja za leto 2004.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejmejo plan razvoja in
temelji poslovne politike za leto 2004 po
predlogu uprave banke.
3. Poročilo nadzornega sveta banke
v zvezi z letnim poročilom banke za leto
2003.
Predlog sklepa: skupščina Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana se seznani s poročilom nadzornega sveta banke v zvezi z
letnim poročilom banke za leto 2003.
4. Letno poročilo o notranjem revidiranju
banke za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana sprejme letno
poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2003 z mnenjem nadzornega
sveta banke.
5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
5.1 Bilančni dobiček banke za poslovno leto 2003 v skupnem znesku
755,630.189,70 SIT se v celoti razporedi v
druge rezerve in predstavlja del temeljnega
kapitala banke.
5.2 Skupščina Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana podeli razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta za leto 2003.
6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2004 se imenuje revizijska družba Deloitte & Touche revizija d.o.o. Ljubljana.
7. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: mag. Josef Duregger in
Bernhard Klär se razrešita s funkcije članov
nadzornega sveta, Ralf Cymanek in dr. Erhard Gehberger se imenujeta na funkcijo
članov nadzornega sveta.
8. Razno
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom in s poročilom
nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, na Šmartinski 140 od 23. 4.
2004 dalje. Skupščine banke se imajo pravico udeležiti delničarji banke, v korist katerih
so deset dni pred sejo skupščine na njihovo
ime vknjižene delnice v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki
se vodijo pri KDD. Delničarji banke morajo
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najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini tajništvu
uprave banke. Na skupščini banke lahko
delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na
podlagi pisnega pooblastila.
Bank Austria Creditanstalt d.d.
uprava banke
Ob-10259/04
KOPA računalniški inženiring d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec vabi delničarje na
9. sejo skupščine
delniške družbe KOPA d.d.,
ki bo dne 27. maja 2004 ob 16. uri v
prostorih družbe na Kidričevi 14 v Slovenj
Gradcu.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine je prisoten vabljeni
notar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2003.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2003.
b) Izhajajoč iz letnega poročila bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2003 znaša
85,596.541,41 SIT.
c) Del bilančnega dobička v bruto višini
12,008.400 SIT se razdeli za dividende delničarjem, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni
družbi. Delničarjem se do dne 31. 8. 2004
izplača dividenda, ki znaša 400 SIT bruto
na delnico. Izplačilo se izvrši iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 1997 v višini
4,929.006,09 SIT, poslovnega leta 1999 v
višini 592.423,81 SIT, poslovnega leta 2001
v višini 6,234.758,70 SIT in 252.211,40 SIT
iz nerazporejenega dobička poslovnega
leta 2002.
d) Članom nadzornega sveta se za delo
v preteklih obdobjih izplača nagrada in sicer
predsedniku nadzornega sveta 150.000 SIT
neto, članoma pa 100.000 SIT neto.
Predsedniku uprave se za leto 2003 izplača nagrada v višini 500.000 SIT neto. Izplačilo se izvrši iz nerazporejenega dobička
poslovnega leta 2002.
e) O preostalem delu bilančnega dobička v višini 71,919.874,50 SIT bo odločeno v
naslednjih letih.
f) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2003 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2003.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja družbe
za poslovno leto 2004 se imenuje družba
M-Revizija in svetovanje, d.o.o., Celjska
cesta 19, 3212 Vojnik.
4. Oblikovanje rezerv za lastne delnice.
Predlog sklepa: skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko kupuje lastne
delnice v skladu z 240. členom ZGD.
Nominalni znesek odkupljenih delnic ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala.
Družba bo v ta namen oblikovala rezerve
za lastne delnice. Najvišja nakupna cena
delnice ne sme presegati 80% knjigovodske vrednosti na dan odkupa, najnižja pa
ne manj kot 50%.
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5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe podaljša mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta Rajzer Rudiju, Vesel Mileni in Ogorevc
Tomislavu. Nov mandat nadzornemu svetu
začne veljati od 1. 7. 2004 in traja štiri leta.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2003, poročilo
nadzornega sveta ter drugo gradivo s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Kidričeva
14 vsak delavnik od objave sklica do dneva
zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani
po stanju na dan 24. 5. 2004, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno
prijaviti upravi družbe na sedežu družbe, in
sicer najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine, to je do vključno 24. 5. 2004.
Pooblaščenci morajo v istem roku predložiti
tudi pisna pooblastila.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, se skupščina sestane pol ure po
predvidenem prvotnem sklicu in je sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
KOPA d.d. Slovenj Gradec
uprava
Bernard Osvald
Ob-10341/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 6.3 statuta delniške družbe uprava sklicuje
9. skupščino delničarjev
Sava, družba za upravljanje in
financiranje, d.d., Kranj,
Škofjeloška c. 6,
ki bo v sredo, 2. junija 2004, ob 10. uri,
v prostorih Šmartinskega doma v Stražišču,
Škofjeloška c. 18, Kranj, v glavni dvorani, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani, da skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje
organe skupščine: predsednik skupščine
Miran Hude, preštevalka glasov Snežana
Sabljak ter zapisnikar Primož Kozina.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim
poročilom uprave za leto 2003 in pisnim
poročilom nadzornega sveta za leto 2003.
Skupščini sprejme predlog uprave, da se
bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja
na dan 31. 12. 2003, ki je izkazan v znesku
5.852,132.956,32 SIT uporabi tako:
a) da se lastnikom delnic razdeli
560 SIT dividende na delnico, kar znese
1.122,056.880 SIT iz naslova nerazdeljenega dobička ustvarjenega v letu 1998
107,707.741,48 SIT, iz naslova drugih
rezerv iz dobička oblikovanih v letu 1993
349,133.731,53 SIT in iz naslova drugih
rezerv iz dobička oblikovanih v letu 2001
665,215.406,99 SIT;
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b) da se iz naslova drugih rezerv iz dobička oblikovanih v letu 2001 izplačajo nagrade članom nadzornega sveta v skupnem
bruto/bruto znesku 38,291.303 SIT;
c) da se 621,890.956,69 SIT bilančnega
dobička, ustvarjenega v letu 2002 razporedi
v druge rezerve iz dobička;
č) da se 430,749.484,83 SIT bilančnega
dobička, ustvarjenega v letu 2000, razporedi
v druge rezerve iz dobička;
d) da preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem obračunu za leto 2003
v znesku 4.691,784.773,32 SIT ostane do
nadaljnjega nerazporejen.
Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana, na dan 4. junij 2004.
V primeru, da na ta dan še ne bo v delniški
knjigi vpisan tudi eden ali več vpisnikov
novih delnic izdanih na podlagi povečanja
osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala
z dne 23. marca 2004, pripada dividenda
tudi njim, in sicer po izvršenem vpisu v delniško knjigo. Dividende se pričnejo izplačevati
v 30 dneh po sprejemu tega sklepa.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2003.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
revizorja računovodskih izkazov za 2004 se
imenuje KPMG d.o.o. Slovenija, Dunajska
21, Ljubljana.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet daje predlog sklepa:
skupščina izvoli za člane nadzornega sveta
Gorana Bizjaka, Janeza Bojca, Mirana Kalčiča, Janka Kastelica, Tomaža Kuntariča
in Staneta Valanta. Mandat novoizvoljenih
članov nadzornega sveta nastopi z 28. junijem 2004 in s tem dnem preneha mandat
dosedanjim članom nadzornega sveta, ki so
jih izvolili delničarji. Če bo svet delavcev do
seje skupščine izvolil tiste člane nadzornega
sveta, za katere je pristojen, bo skupščina
seznanjena z njihovo izvolitvijo.
Gradivo za skupščino vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in
revizijskim poročilom je delničarjem na vpogled od 3. maja 2004 dalje na sedežu družbe
v Kranju, Škofjeloška c. 6, tajništvo Pravne
pisarne, vsak delavnik od 8. do 11. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica na naslov Sava
d.d. Pravna pisarna, Škofjeloška c. 6, Kranj,
bodo objavljeni skladno z 288. členom ZGD
na način kot ta oglas.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani v klirinško
depotni družbi na dan 26. maj 2004 oziroma
imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi pravni podlagi, ter njihovi
pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo na gornji naslov.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov na skupščini.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnice,
ki jo sprejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo mora biti pisno.
Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.
Sava, d.d.
predsednik uprave
Janez Bohorič

Ob-10370/04
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Mitol, tovarna lepil, d.d., Sežana,
direktor družbe sklicuje
10. skupščino
delniške družbe Mitol, tovarna lepil,
d.d., Sežana,
ki bo v ponedeljek 31. 5. 2004 ob 15. uri
v sejni sobi podjetja Mitol v Sežani, Partizanska cesta 78.
Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 14.30 in 14.55.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za člane delovnih
organov skupščine se izvolijo: predsednik
skupščine: mag. Jožko Čuk, verifikacijska
komisija: Nadja Peca in Darko Grmek, notar: Milan Mesar.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. A) Predložitev letnega poročila družbe
Mitol d.d., Sežana in skupine Mitol za leto
2003 z mnenji revizorja in predložitev pisnega poročila nadzornega sveta po 274.a
členu Zakona o gospodarskih družbah
ZGD-F.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pisnim poročilom nadzornega sveta in s
sprejemom letnega poročila družbe Mitol in
letnega poročila skupine Mitol za leto 2003
ter s stališčem nadzornega sveta do revizijskih poročil.
4. B) Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da znaša bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2003, 475,313.895,60 SIT, ki se
uporabi za naslednje namene:
– za dividende, v višini 110 SIT bruto na
delnico, 72,696.910 SIT prenesenega čistega dobička iz let 1997 in 1998,
– za nagrado članom nadzornega sveta
v znesku 1,750.000 SIT bruto iz prenesenega čistega dobička iz leta 1998,
– za nagrado upravi in delavcem s posebnimi pooblastili v znesku 7,860.000 SIT
bruto iz prenesenega čistega dobička iz
leta 1998,
– preostanek čistega dobička v višini
393,006.985,60 SIT iz leta 2003 in prenesenega čistega dobička iz let 1998, 2000 in
2002 se ne razporedi.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo
kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi na dan 3. 6.
2004.
V skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2003 in jima podeljuje
razrešnico.
5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revizorja družbe se za
leto 2004 imenuje Revizijska družba KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe na Partizanski 78, Sežana, v splošni
pravni službi in v tajništvu vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
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Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni
po objavi tega sklica.
Udeležba na skupščini
Glasovalne pravice lahko uresničujejo tisti delničarji družbe (sami ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku),
ki bodo na dan 17. 5. 2004 kot lastniki delnic
vknjiženi pri KDD in ki se bodo najkasneje
do vključno 28. 5. 2004 pisno prijavili tako,
da njihova prijava prispe na sedež družbe
tega dne do 13. ure.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo
pri vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
dne 1. 6. 2004 na istem kraju ne glede na
število prisotnih delnic.
Mitol d.d., Sežana
direktor

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 40/2004
Os-10203/04
To sodišče je s sklepom St 40/2004
dne 13. 4. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom D4 d.o.o., Posavskega 26,
Ljubljana, matična številka 5935393, šifra
dejavnosti 51.190.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 7. 2004 ob 12.15, soba 307/A tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2004
St 14/2004
Os-10204/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 14/2004 sklep z dne 9. 4. 2004:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Cesar šport tekstil, Silva Cesar
s.p., Cesta na Rožnik 11, Mozirje (matična številka: 5402897, davčna številka:
71522948).
Odslej se firma glasi: Cesar šport tekstil, Silva Cesar s.p., Cesta na Rožnik 11,
Mozirje (matična številka: 5402897, davčna
številka: 71522948) – v stečaju.
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II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
2. julija 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 9. 4.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 4. 2004
St 50/2004
Os-10205/04
To sodišče je s sklepom St 50/2004 dne
8. 4. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Branka-B d.o.o., Pot na Rakovo jelšo 27, Ljubljana, matična številka
5592852, davčna številka 90788036.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič, Na Gaju 16, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 28. 6. 2004 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2004
St 43/98
Os-10206/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 43/98 dne 2. 4. 2004 zaključilo stečaj-
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ni postopek nad dolžnikom Stol Prodaja,
Trgovina in inženiring, d.o.o. Kamnik,
Ljubljanska 45 – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2004
St 37/94
Os-10207/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 37/94 dne 7. 4. 2004 v stečajnem postopku nad dolžnikom Emona inženiring
d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2004
St 27/2004
Os-10208/04
To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 27/2004 z dne 8. 4. 2004 sklenilo, da se
upniški odbor v postopku prisilne poravnave
Tovarna vozil d.o.o. Maribor, Ptujska c.
184, Maribor, spremeni tako, da se namesto upnika Webasto d.o.o., Cesta v Gorice
34, Ljubljana, imenuje novi član UO upnik
Aluma Radeče, Nikolaj Ljuberšek s.p., Ulica
Milana Majcna 33, 1433 Radeče.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 4. 2004
St 71/2002
Os-10209/04
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Transfer Družba za trgovino in storitve d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Linhartova 6, dne 28. 5. 2004 v sobi št. 253
ob 10. uri narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tega sodišča (soba št. 227), in
sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo
od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure ter v
petek od 9. do 12. ure v pisarni št. 227.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 4. 2004
St 39/2003
Os-10210/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Baljaj Zumer, s.p., Kidričeva 9a,
Nova Gorica, sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Baljaj
Zumer, s.p., Kidričeva 9A, Nova Gorica,
se zaključi.
V register samostojnih podjetnikov posameznikov pri RS Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni
urad Nova Gorica, Izpostava Nova Gorica,
pod št. 37-42/97, se vpiše pravnomočni
sklep o zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v register samostojnih podjetnikov posameznikov dolžnik preneha in se izbrišejo
predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 4. 2004
St 9/2004
Os-10211/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 9/2004, z dne 9. 4. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Trgovina “Akcija” trgovina na drobno, Potrč Karel s.p.,
Stojnci 150, Markovci, matična številka
5575503.
Odslej firma glasi: Trgovina “Akcija” trgovina na drobno, Potrč Karel s.p., Stojnci
150, Markovci – v stečaju.
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Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 23. 6.
2004, ob 10.45, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
9. 4. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 4. 2004
St 43/2004
Os-10235/04
To sodišče je s sklepom St 43/2004 dne
14. 4. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Beta-leasing, družba za leasing, trgovino in poslovne dejavnosti,
d.o.o., Celovška c. 180, Ljubljana, matična
številka 5959128, šifra dejavnosti 65.210.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 7. 2004 ob 10. uri, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2004
St 31/2003
Os-10236/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 31/2003 z dne 31. 3. 2004, ki je postal
pravnomočen dne 13. 4. 2004, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnico Meža proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Prevalje, Na produ 6 in njenimi upniki.
2. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov v
potrjeni prisilni poravnavi je naslednja:
I. razred: ločitveni in izločitveni upniki, na
katere prisilna poravnava ne učinkuje.
II. razred: prednostne terjatve delavcev
iz drugega odstavka 160. člena ZPPSL, na
katere prisilna poravnava ne učinkuje.
III. razred: terjatve upnikov iz naslova
danih avansov, na katere prisilna poravnava ne učinkuje.
IV. razred: upniki, ki so svoje terjatve
konvertirali v lastniški delež dolžnika.
V. razred: terjatve upnikov iz naslova
dvostransko neizpolnjenih pogodb, temelječe na 41. členu ZPPSL, na katere prisilna
poravnava ne učinkuje.
VI. razred: terjatve ostalih upnikov – dobaviteljev, ki se poplačajo v višini 20% ugotovljene terjatve, v roku enega leta, šteto
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od dneva pravnomočnosti potrjene prisilne
poravnave, skupaj z 0,5% medbančnimi
obrestmi, ki tečejo od 25. 11. 2003 dalje do
končnega poplačila upnikov.
VII. razred: neprednostne terjatve delavcev iz naslova neizplačanega regresa,
ki se poplačajo v višini 20% ugotovljene
terjatve, v roku enega leta, šteto od dneva
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave, skupaj z 0,5% medbančnimi obrestmi,
ki tečejo od 25. 11. 2003 dalje do končnega
poplačila upnikov.
VIII. razred: terjatve države in državnih
organov, ki se poplačajo v višini 20% ugotovljene terjatve, v roku enega leta, šteto
od dneva pravnomočnosti potrjene prisilne
poravnave, skupaj z 0,5% medbančnimi
obrestmi, ki tečejo od 25. 11. 2003 dalje do
končnega poplačila.
Zamudne obresti v višini 594 SIT, ki so
natekle do dneva začetka postopka prisilne
poravnave, se na podlagi 16. člena ZFPPod
odpišejo.
3. Seznam upnikov, katerih terjatve so
bile ugotovljene, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo za vsak posamezen razred,
je sestavni del tega sklepa.
4. Potrjena prisilna poravnava ima za
vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka prisilne poravnave, ter proti
upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so
bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 4. 2004
St 48/03
Os-10237/04
To sodišče je dne 14. 4. 2004 izdalo
sklep opr. št. St 48/2003, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Vasić in
partner, trgovina in gradbeništvo, d.n.o.,
Volče 15, Tolmin, matična št. 5702348.
Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek., iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT.
Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014, sklic na
št. 11 42218-7110006-00004803. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
19. 8. 2004 ob 9. uri v sobi 310/III tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 14. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 4. 2004
St 16/2004
Os-10238/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 16/2004 z dne 14. 4. 2004, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom

Tovarna volnenih izdelkov Majšperk
d.o.o., Breg 8, Majšperk, matična številka
5034299, šifra dejavnosti 17.200.
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.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Nova kreditna banka Maribor d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor,
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska
ulica 2, Maribor,
– Vamit trgovina, Poslovne storitve
d.o.o., Trčova 65, Maribor,
– Franc Korošec s.p., Zastopanje in posredovanje, Zg. Hajdina 60,
– Albin Lešnik, kot predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 14. 4. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 4. 2004
St 83/2003
Os-10239/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 83/2003 sklep z
dne 14. 4. 2004:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v
skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom: Merx, Gostinstvo in turizem d.d.,
Ljubljanska 39, Celje in njegovimi upniki,
ki bo dne 26. maja 2004 ob 13. uri, v sobi
št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe
naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri
glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 4. 2004
St 13/2004
Os-10240/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 13/2004 sklep z dne 14. 4. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
“TEKUS qui”, Trgovina na drobno, Barić Milena s.p., Celjska cesta 14, Rogatec (matična št. 1015001, šifra dejavnosti
52.430), se začne in takoj zaključi v skladu
z določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa in na oglasni
deski tega sodišča.
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3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: “TEKUS qui”, Trgovina na drobno, Barić Milena s.p., Celjska
cesta 14, Rogatec (matična št.: 1015001,
šifra dejavnosti 52.430), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 4. 2004
St 11/2004
Os-10241/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 11/2004 sklep z dne 14. 4. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Zidarstvo in fasaderstvo Bytyqi Qazim s.p.,
Mestni trg 7, Slovenske Konjice (matična
št. 5401166, šifra dejavnosti 45.210), se začne in takoj zaključi v skladu z določili 99/I
člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zidarstvo in fasaderstvo Bytyqi Qazim s.p., Mestni trg 7,
Slovenske Konjice (matična št.: 5401166,
šifra dejavnosti 45.210), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 4. 2004
St 56/2003
Os-10293/04
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Voda Julijana, družba za proizvodnjo pijač d.d.,
Cesta železarjev 8, Jesenice, matična
številka družbe 5294100, šifra dejavnosti
družbe 15.980, bo dne 21. 5. 2004 ob 9. uri
v sobi št. 113/I tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo načrt finančne reorganizacije v stečajni pisarni, soba
št. 6/pritličje tega sodišča med uradnimi
urami.
Poravnalni senat vabi upnike, da se naroka udeležijo.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko tega
sodišča dne 16. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 4. 2004
St 47/2003
Os-10294/04
1. Nad dolžnikom Ljubricants Commerce, trgovsko podjetje, d.o.o., 4280 Kranjska Gora, Ledine 8, matična št.: 5536227,
šifra dejavnosti: 50.510 se začne stečajni
postopek.
2 Za stečajno upraviteljico se določi Simona Gorjup, Čufarjeva 1, Ljubljana.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne 9.
7. 2004 ob 9. uri v sobi št. 113 tukajšnjega
sodišča.
4. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih po objavi
tega oklica.
5. Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.
6. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, dne 16. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 4. 2004
St 180/2003
Os-10295/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 180/2003 z dne 22. 3. 2004 potrdilo skle-
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njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
FIDA družba za zastopstvo, inženiring,
trgovino in proizvodnjo d.o.o., Zaloška
155, Ljubljana.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno poravnavo zavezal upnikom 2. razreda plačati
njihove terjatve v višini 20% v roku 1 leta od
dneva pravnomočno izglasovane prisilne
poravnave, upnikom 3. razreda pa terjatve
v višini 100% v roku 5 let od dneva pravnomočno izglasovane prisilne poravnave.
Seznam upnikom 2. in 3. razreda z njihovimi terjatvami v ugotovljenih in zmanjšanih
zneskih je sestavni del sklepa.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do dne 2. 10. 2003 kot dneva začetka postopka prisilne poravnave, razen upnikov 1.
razreda.
Ugotovi se, da je skupščina dolžnika
sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za 20 milijonov SIT in tako znaša skupaj
25,800.000 SIT s stvarnimi vložki – cesija
terjatev upnikov v četrtem razredu, ki se
spremenijo v poslovne deleže v osnovnem
kapitalu dolžnika, in sicer:
– Gazibera Darja, konvertira svojo terjatev v višini 14,000.000 SIT v osnovni vložek
tako, da s tem pridobi 54,26% upravljalskih
upravičenj,
– Gazibera Fikret konvertira svojo terjatev v višini 6,000.000 SIT v osnovni vložek
tako, da s tem pridobi 23,26% upravljalskih
upravičenj.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašata upnika svoje terjatve 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).
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
22. 3. 2004. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 15. 4.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2004
St 4/2003
Os-10296/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom E. L. TEN, Trgovina d.o.o., Vita Kraigherja 5, Maribor - v stečaju, 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.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 4. 2004
St 187/2003
Os-10297/04
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus
upniških terjatev v stečajni zadevi Gumarna
d.o.o. – v stečaju, Maribor, dne 2. 7. 2004
ob 11. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2004
St 11/2004
Os-10298/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2004, z dne 15. 4. 2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Benotrans – Javni prevoz stvari v cestnem
prometu Beno Štefanič s.p., Maribor, ter
odredilo imenovanje upniškega odbora v
sestavi:
– Alpetour d.d., špedicija in transport
Škofja Loka,
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– Raiffeisen Krekova banka d.d. Maribor,
– Dumida avto d.o.o. Lenart,
– Debis, A.C. d.o.o. Ljubljana,
– Republika Slovenija.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Ignac Marinič.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve,
ki so nastale do dneva nabitja oklica o
začetku postopka prisilne poravnave na
oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi
tega izvlečka oklica o pozivu za sklenitev
prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 4.
2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 4. 2004

Izvršbe
In 1998/00742
Os-8458/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 22. 3. 1999, opr. št. In 1998/00742, je
bil dne 5. 2. 2004 opravljen v korist upnice
Krekove zavarovalnice d.d., Ciril Metodov
trg 1, Ljubljana, rubež podstrešnega stanovanja v stavbi na naslovu Petkovškovo
nabrežje 9, Ljubljana, v izmeri 195,61 m2
- neto etažne površine, last dolžnika Furlan
Miha, Stara Vrhnika 114, Vrhnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2004
In 2000/00819
Os-8946/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča, opr. št. Z 2000/00262, je bil dne 27. 3.
2000 opravljen v korist upnice Banke Celje
d.d., rubež lokala št. 4, v izmeri 52,14 m2,
v objektu S-1 Zigurat v soseski ŠS-7/1,
Smrtnikova 4, v naravi je Lucifer bar, last
dolžnika Oman Pavleta, Tominčeva c. 24,
Kranj.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2004
In 2001/00990
Os-8959/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 25. 10. 2001, opr. št. In 2001/00990,
je bil dne 8. 3. 2004 opravljen v korist upnika SPL, Ljubljana, Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež 1/2 stanovanja št. 3, v
izmeri 50,43 m2, ki se nahaja v večstanovanjski hiši na naslovu Iga Grudna 3, Ljubljana, last dolžnice Suljanović Esme, Ul. Iga
Grudna 3, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2004
In 1998/00111
Os-8969/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 3. 1998, opr. št. In 1998/00111,
je bil dne 26. 2. 2004 opravljen v korist upnice Metalke Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 28, v 3. nadstropju Tržaška 121, Ljubljana, v izmeri 57,49 m2, last dolžnice Čuk
Darje, Tržaška 121, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2004
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In 2001/00680
Os-8971/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 9. 2001, opr. št. In 2001/00680, In
2001/00645, In 2001/00729, In 2001/00730,
In 2001/00793, In 2002/00800, In 2003/00442
in In 2004/00047, je bil dne 15. 1. 2002
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja v izmeri 87,74 m2, ki se nahaja v 4.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Poljanska c. 20c v Ljubljani, ki stoji na parc.
št. 309, k.o. Poljansko predmestje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2004
In 2003/00651
Os-8974/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 24. 6. 1997, opr. št. In 97/06177, je bil
dne 23. 12. 2003 opravljen v korist upnika
SIB d.d., Čopova 38, Ljubljana, rubež stanovanja št. 32, v V. nadstropju, Glinškova ploščad 7, Ljubljana, last dolžnika Šavs Metoda,
Glinškova ploščad 7, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2004
In 03/00236
Os-8459/04
Izvršiteljica Ana Nastič je dne 12. 12.
2003, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi In
03/00236, Okrajnega sodišča v Mariboru,
zoper dolžnico Gril Marijo, Ljubljanska 86 b,
Maribor, za upnika Stanovanjski sklad RS,
Javni sklad, Poljanska c. 31, Ljubljana, v
kraju Maribor, pri dolžnici, ob prisotnosti Gril
Marije, dolžnice, opravila rubež nepremičnine, stanovanja – garsonjere, na Ljubljanski
ul. 86 b, Maribor, v skupni izmeri 23,02 m2,
ki obsega sobo v izmeri 15,03 m2, hodnik v
izmeri 2,62 m2, sanitarije v izmeri 3,57 m2 in
shrambo v izmeri 0,44 m2, parcela št. 175,
vl. št. 1206, k.o. Razvanje.
Stanovanje je v 5 nadstropni stanovanjski hiši, v vsakem nadstropju je 5 stanovanj.
In 00/00474
Os-8967/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. In 2000/00474, je bila
nepremičnina, garsonjera v II. nadstropju v
večstanovanjskem objektu v Mariboru, Goriška ulica 12, pripisani pod vl. št. 1305, k.o.
Spodnje Radvanje, parc. št. 0611, v skupni
izmeri 23,07 m2, ter stanovanju pripadajočih pritiklin, last dolžnice Andrejke Živko do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 14. 1. 1998, dne 14. 5. 2002 na naroku
zarubljena in s tem ustanovljena poplačilna
pravica za denarno terjatev 3,183.358 SIT
s pripadki, v korist upnika Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, Poljanska cesta
31, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 2002
In 2003/00083
Os-6713/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 21.
8. 2003, opr. št. In 2003/83, je bil dne 5. 2.
2004, opravljen v korist upnice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, rubež
štirisobnega stanovanja v dvostanovanjski
hiši na naslovu Zgornji Kozji vrh 4, Radlje
ob Dravi, pripisane k parcelni številki 71,
k.o. Kozji vrh, last dolžnice Jožice Kunčnik,
do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 3. 2004
In 2002/00170
Os-6725/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 18. 9.
2002, opr. št. In 2002/170, je bil dne 5. 2.
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2004 opravljen v korist upnice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana,
rubež stanovanja levega pritličnega krila
stavbe, pripisane k vl. št. 366, k.o. Šentjanž
pri Dravogradu, ki predstavlja dva prostora
v pritličju, last dolžnika Gorazda Kiša, Meža
154/a, Dravograd, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 3. 2004
In 2003/00574
Os-8962/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 6. 2.
2004, opr. št. In 2003/574, je bil dne 22.
3. 2004 opravljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob Suhi 19, rubež stanovanja št. 9,
v mansardi večstanovanjske hiše v Kotljah
št. 4, last dolžnice Katice Galinec, Kotlje 4,
Kotlje.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 3. 2004
In 02/00042
Os-10867/04
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodniku
Janezu Obrezi v izvršilni zadevi upnika mld.
Mateja Jakša, Pavšičeva 34, Logatec, ki ga
zastopa njegova mati Jasna Dolgan Jakša,
Pavšičeva 34, Logatec, oba pa odv. Vidmar
Nives z Logatca, Notranjska 14, proti dolžniku Dušanu Jakšu, Pavšičeva 34, Logatec
(začasno pri Francu Jakšu, Tržaška c. 35,
Ljubljana), zaradi izterjave preživnine, po
opravljenem popisu in izstavitvi rubežnega
in cenilnega zapisnika, izvršiteljice Alenke
Voljč iz Vrhnike, Gabrče 32, dne 13. 12.
2002, izven naroka dne 19. 12. 2002 sprejelo naslednji sklep:
sodišče šteje, da je na popisanih nepremičninah, ki niso vpisane v zemljiško knjigo,
in sicer na enosobnem mansardnem stanovanju, št. 27, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka Pavšičeva 34, Logatec, v skupni
izmeri 56 m2, last dolžnika Dušana Jakša,
Pavšičeva 34, Logatec (začasno pri Francu
Jakšu, Tržaška c. 35), upnik mld. Matej Jakša, ki ga zastopa mati Jasna Dolgan Jakša,
oba Logatec, Pavšičeva 34, pridobil zastavno pravico in da s temi nepremičninami
dolžnik brez soglasja upnika ne sme pravno
razpolagati dokler ta izvršilni postopek ne bo
zaključen.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 13. 1. 2003

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznani in neznanokje
živečega Marka Bajuka, nazadnje stanujočega na Radovici 43, vse do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 3. 11. 2003
III P 3706/2001
Os-8937/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Daji Bah Koren, v pravdni zadevi tožeče stranke Anele Jahić, zastopane
po materi in zakoniti zastopnici Sebiri Šahinović, obe Rusjanov trg 9, Ljubljana, proti
toženi stranki Zuhretu Jahiću (roj. 10. 5.
1955), naslov neznan, zaradi plačila preživnine, dne 19. 3. 2004 sklenilo:
toženi stranki, Zuhretu Jahiću (roj. 10. 5.
1955), naslov neznan, se v pravdni zadevi
opr. št. III P 3706/2001, postavlja začasno
zastopnico, odvetnico Anko Kenda Oražem,
Slovenska cesta 55/c, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v postopku zaradi
plačila preživnine.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I P1 1496/2001
Os-8938/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovnem sodelavcu Roku Šviglju, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Levstek Desanki, Kunaverjeva ulica
8, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi plačila 815.185 SIT, dne 24. 3. 2004
sklenilo:
toženi stranki Levstek Desanki, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
I P1 1496/2001 postavi začasni zastopnik,
odvetnik Čučnik Drago, Stari trg 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2004

P 131/2003
Os-8942/04
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v
pravdni zadevi tožeče stranke Stanislava
Kočevarja, Radovica 42, Metlika, ki ga zastopa pooblaščenec Drago Vlah, odvetnik
v Metliki, proti toženi stranki neznani in neznanokje bivajoči Marko Bajuk, Radovica
43, zaradi ugotovitve lastninske pravice
na podlagi priposestvovanja in izstavitve
z.k. listine, pcto 100.000 SIT, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
3. 11. 2003 postavlja začasnega zastopnika neznanemu in neznanokje bivajočemu
Marku Bajuku, nazadnje stanujočem na
Radovici 43.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Pod
lipo 4a.

I 03/00617
Os-8465/04
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
okrajnem sodniku Aleksandru Kranfoglu, v
izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti, Kocljeva 1/a,
Murska Sobota, proti dolžniku Borisu Mordu, Stara Nova vas 2, Križevci pri Ljutomeru, zaradi izterjave 64.515 SIT s pp, zunaj
naroka, dne 25. 3. 2004 sklenilo:
s sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št. I
03/00617 z dne 8. 3. 2004, je na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavljen odvetnik Janez
Kočar, Ormoška 4, Ljutomer, za začasnega
zastopnika dolžnika Borisu Mordu, katerega
naslov je neznan.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
postopku vse dokler dolžnik ali njegov poob-
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laščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil dolžniku
skrbnika.
Ta oglas se objavi tudi na oglasni deski
sodišča.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 25. 3. 2004
P 9/2004
Os-2202/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v pravdni zadevi tožeče stranke mld. Alme Hašić,
ki jo zastopa zakonita zastopnica mati Anka
Dizdarević, obe stanujoči Bidovčeva 3,
Nova Gorica, ki ju zastopa odvetnica Dunja
Jereb iz Nove Gorice, zoper toženo stranko
Safeta Hašića, neznanega bivališča, zaradi
plačila preživnine, pcto 360.000 SIT, izven
naroka dne 26. 1. 2004 sklenilo:
toženi stranki Safetu Hašiću, neznanega bivališča, se postavi začasna zastopnica, odvetnica Kati Mininčič iz Solkana, Med
ogradami 3.
Začasna zastopnica ima od dneva postavitve v tem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonite zastopnice vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 1. 2004
I I 03/00180
Os-9577/04
V izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d.,
Šmartinska c. 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Zlatka Brajdiča, Dol. Mokro Polje
32 c, Šentjernej, sedaj neznanega bivališča,
je sodišče s sklepom z dne 22. 3. 2004, postavilo začasnega zastopnika – odv. Zvonka
Irta iz Novega mesta, Hladnikova 2, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju – ZIZ.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
tem postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve ne bo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 31. 3. 2004
I I 03/00682
Os-9578/04
V izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d.,
Šmartinska c. 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Zlatka Brajdiča, Dol. Mokro Polje
32 c, Šentjernej, sedaj neznanega bivališča,
je sodišče s sklepom z dne 22. 3. 2004, postavilo začasnega zastopnika – odv. Zvonka
Irta iz Novega mesta, Hladnikova 2, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
- ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju - ZIZ.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
tem postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 31. 3. 2004
I I 03/00630
Os-9579/04
V izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d.,
Šmartinska c. 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
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dolžnico Zlatko Hudorovič, Dol. Mokro Polje
32 c, Šentjernej, sedaj neznanega bivališča,
je sodišče s sklepom z dne 22. 3. 2004, postavilo začasnega zastopnika - odv. Zvonka
Irta iz Novega mesta, Hladnikova 2, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
- ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju - ZIZ.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
tem postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 31. 3. 2004
P 71/03
Os-9690/04
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Danice Kovač, Lokev 151, ki jo zastopa odv. Dragan Sikirica
iz Sežane, zoper toženo stranko Sonjo
Hrvatin iz Kanade, neznanega bivališča,
zaradi izstavitve z.k. listine, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto 300.000 SIT), po predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega
zastopnika toženi stranki, s sklepom z dne
7. 4. 2004, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavilo začasnega zastopnika, in
sicer odvetnika Damjana Krta, I. Tankovske
brigade 9, Sežana, ki bo toženo stranko v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 7. 4. 2004
Os-10865/04
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni
zadevi upnika Sipro d.o.o., Stanovanjsko
podjetje, Pečnikova 1, Žalec, proti dolžnikoma Jožici Škorjanc, Polzela 205, Polzela in
Antonu Pečnaku, Polzela 205, Polzela, zradi
izterjave 57.118,80 SIT s pp., sklenilo:
dolžnikoma se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
postavi začasno zastopnico. Za začasno
zastopnico se postavi odvetnico Karmen
Orter, Žalskega tabora 1, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala oba
dolžnika vse do takrat, dokler dolžnika ali
njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 6. 3. 2003

Oklici dedičem
II D 513/2001
Os-9843/04
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Čerče
Angeli, roj. Merc, rojeni 14. 8. 1913, nazadnje stanujoči v Mariboru, Pirnatova ul. 21,
ki je umrla 14. 5. 2001.
Ena od dedinj je Radoičič Olga, roj. 3. 3.
1951 v Mariboru, nazadnje stanujoča v Mariboru, Pirnatova 21, kjer je sicer še vedno
prijavljena, vendar na tem naslovu dejansko
ne živi več in to že nekaj desetletij. Po bese-
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dah sodedičev živi v tujini (ZDA ali Kanadi),
vendar njen sedanji naslov ni znan.
Pozivamo Radoičič Olgo, naj se v enem
letu od objve tega oklica priglasi Okrajnemu
sodišču v Mariboru.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2004
D 238/2004
Os-9574/04
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pok. Justini Čefarin od
Valentina, roj. 22. 10. 1898, nazadnje stanujoči v Kanalskem vrhu, razglašena za mrtvo
z dnem 1. 1. 1918.
Po sedaj zbranih podatkih bi prišel v
poštev kot zakoniti dedič njen polbrat Franc
Čefarin, ki je umrl 28. 3. 1945 oziroma sedaj
dediči po njem, ki pa sodišču niso znani.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju se poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo z zapuščinskim postopkom in zapuščinski postopek zaključilo po podatkih, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 3. 2004

Oklici pogrešanih
N 2/2004
Os-9709/04
Kristina Nered, roj. Kepa, roj. 8. 12. 1908,
nazadnje stanujoča v Kanadi, na neznanem
naslovu, je pogrešana od leta 1958.
Pogrešano pozivamo naj se oglasi, vse
druge, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
sporočijo predlagateljici Fani Leskovšek,
Sava 12/B, Sava pri Litiji, ali podpisanem
sodišču v roku treh mesecev od objave
razglasa, ker bo sicer sodišče pogrešano
progalsilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 7. 4. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 427/2004
Rg-9696/04
To sodišče na predlog družbenice za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Ambasador, podjetje za turizem, svetovanje in storitve, d.o.o., Ob
gozdu 6, Celje, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenice dne 23. 3.
2004.
Družbenici Herman Eriki, stan. Ob gozdu 6, Celje, ostane premoženje družbe in
prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
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sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 4. 2004
Srg 1438/2003
Rg-8433/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba PPS prevozno prometne storitve d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 30 a,
6000 Koper, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/2537/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu skupščine z dne
19. 12. 2003.
Družbenika Petrović Savo, Bernetičeva
ulica 2, 6000 Koper in Popović Slobodan,
Ulica generala Levičnika 60G, 6000 Koper,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci
in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika, sorazmerno z deleži v družbi.
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 18. 3. 2004
Srg 401/2004
Rg-8933/04
Družba Peternelj Borut, trgovina in
storitve, d.o.o., Žabnica, s sedežem Srednje Bitnje 51, Žabnica, vpisana na reg. vl.
št. 1/05948/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Peternelj Borut, Gregorčičeva 6, Gorenja vas.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 3. 2004
Srg 387/2004
Rg-8934/04
Družba SGP Mehanič & CO., splošno
gradbeno podjetje, d.n.o., s sedežem
Hrušica 169, Hrušica, vpisana na reg. vl.
št. 1/06842/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Mehanić Nail in Mehanić Alma, oba Cesta 1.
maja 62, Jesenice.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 3. 2004
Srg 417/2004
Rg-9570/04
Družba Andicom, import-export, Kranj,
d.o.o., s sedežem Predoslje 120, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/04217/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Andreja Kerč, Predoslje 120, Kranj.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 4. 2004
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Srg-51/2003
Rg-10866/04
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagateljev Pezdirc Dominika in Pezdirc
Miljane, oba Slomškova 11, Brežice, za vpis
prenehanja družbe Domobil, Pezdirc in drugi, trgovsko podjetje d.n.o., Slomškova 11,
Brežice, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Domobil, Pezdirc in drugi, trgovsko podjetje d.n.o., Slomškova 11,
Brežice, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja z dne 14. 2. 2003.
Ustanovitelja Pezdirc Dominik in Pezdirc
Miljana, oba Slomškova 11, Brežice, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe
Domobil, Pezdirc in drugi, trgovsko podjetje
d.n.o., Slomškova 11, Brežice, da so urejena vsa razmerja z delavci in da ustanovitelja prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
108.694,90 SIT prenese v celoti na ustanovitelja, skladno z deleži v družbi, in sicer
103.694,90 SIT Pezdirc Dominiku in 5.000
SIT Pezdirc Miljani.
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 Krškem
dne 19. 9. 2003
Srg 01094/2004
Rg-8446/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, kot registrsko sodišče na predlog družbe Mauser CO.,
inženiring, d.n.o., Ljubljana, Ceneta Štuparja
130, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe Mauser CO., d.n.o., Ljubljana, Ceneta
Štuparja 130, objavlja sklep:
družba Mauser CO., inženiring, d.n.o.,
Ljubljana, Ceneta Štuparja 130, reg. št.
vl. 1/33619/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev z dne
20. 1. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Mauser Mojca in Sitar
Boris, oba Izletniška ulica 13, Ljubljana-Črnuče, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na Mauser Mojco in Sitar Borisa.
Zoper sklep ustanoviteljev 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. 3. 2004
Srg 737/2004
Rg-9701/04
Družba Jukrin, trgovsko podjetje,
izvoz-uvoz d.o.o., Splavarski prehod
3, Maribor, reg. št. vl. 1/7698-00, katere
družbenik je Krgovič Milan, Prušnikova
24, Maribor, po sklepu družbenika družbe
z dne 24. 3. 2004 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Krgovič
Milan.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sondega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2004
Srg 158/2004
Rg-8437/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Frankovič & CO, trgovsko
in storitveno podjetje d.n.o., Trebnje, Račje
selo 6, objavlja, sklep:
družba Frankovič & CO, trgovsko in
storitveno podjetje d.n.o., Trebnje, Račje selo 6, vpisana na reg. vl. št. 1-2815/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 3. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Aleksander Frankovič in
Vinko Frankovič, oba Mirna, Gubčeva ulica
14, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 100.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Aleksandra Frankoviča in Vinka
Frankoviča, v sorazmerju z vloženima
deležema.
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 22. 3. 2004
Srg 198/2004
Rg-9569/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Simonič & Company d.n.o.
- storitveno podjetje Črnomelj, Sadež 40,
objavlja sklep:
družba Simonič & Company d.n.o. storitveno podjetje Črnomelj, Sadež 40,
vpisana na reg. vl. št. 1-2464/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 3. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Martin Simonič in Damjana Simonič, oba Črnomelj, Sadež 40, z
ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 100.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Simonič Martina in Damjano Simonič,
v sorazmerju z vloženima deležema.
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 5. 4. 2004
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Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Domenica Mateja Novak s.p., II. prekomorske brigade 32, Koper - Capodistria, priglasitveni list, opravilna št. 17/03-2514/98, izdan dne 21.8.2002 in 9.1.2002. gnj-150541
ELEKTROINŠTALACIJE Slavko Leuštek
s.p., Šmartinska 3, Ljubljana, priglasitveni
list, opravilna št. 25-1151/01, matična št.
obrata 1402757, izdan dne 10. 5. 2001.
gnv-150075
Globočnik Slavka, Stari trg 7, Mokronog,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0596/98,
izdan dne 26.4.1996. gnj-150441
Golob Darijan, Vuhred 88, Vuhred, priglasitveni list, opravilna št. 43-614/98, izdan dne
15.4.1998. gns-149903
Katona Peter, Poljanska cesta 52, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 25-0342/94,
izdan dne 25.5.1994. gns-150353
Kos Alojz, Zaloška cesta 181,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
036234/1613/00-36/1995,
izdano
dne
6.3.1995. gnw-150549
Kropivnik Aleš, Zg. Brnik 134, Cerklje na
Gorenjskem, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 054090/3902/01-28/1996, izdana dne
1.2.1996 pri OZS. gnk-150336
Oven Ladislava s.p., Tržaška cesta - del
217, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 030353/1451/00-38/1995 in obrtno dovoljenje, izdana dne 6.3.1995. gnf-150391
Pongrac Marija, Vodnikova cesta
71, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-1992/03, izdan dne 1.2.2003.
gnq-150580
Radež Silvester, Šmarješke Toplice 119,
Šmarješke Toplice, priglasitveni list, opravilna št. 038-0128/94, izdan dne 1.3.1994.
gnb-150170
Veljak Marija, Cankarjev drevored
16/b, Izola - Isola, priglasitveni list, opravilna št. 013-026/94, izdan dne 25.5.1994.
gny-149897
Vrhovec Ladislav, Taborska cesta 8,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-1750/02, izdan dne 1.2.2002.
gns-150078

Potne listine
Avsec Kostja, Metoda Mikuža 8, Ljubljana, potni list, št. P00938060. gnj-150562
Bačar Janko, Ustje 86, Ajdovščina, potni
list, št. P00885350. gnx-150223
Battelino Darinka, Celovška 123, Ljubljana, potni list, št. P00333525. gnn-150208
Bele Silvester, Žibernik 15, Rogaška Slatina, potni list, št. P00622898. gnn-150108
Bencik
Marko,
Rozmanova
32/a, Novo mesto, potni list, št. P00664900.
gng-150465
Bevc Ivana, Sejmiška ulica 9, Domžale,
potni list, št. P00229867. gnn-149983
Bizjak Marjeta, Vevška cesta 17, Ljubljana, potni list, št. P00380523. gnj-150362
Borec Magdalena Jožefa, Ulica Matije
Tomca 2, Domžale, potni list, št. P00797726.
gnh-150289

Št.

Bracci Natalija, Jenkova 11, Velenje, potni
list, št. P01009981. gnh-150489
Ćoralić Mina, Koroška Bela, Cesta Viktorja Svetina 15, Jesenice, potni list, št.
P00295036. gnu-150230
Dodič Martin, Ledine 11, Kranjska Gora,
potni list, št. P00055030. gnz-149921
Furlan Tamara, Vogelna 10, Ljubljana, potni list, št. P00567623. gnf-150291
Gashi Arben, Tekavčeva cesta 4, Šoštanj,
potni list, št. P00583527. gnx-149952
Giorgiutti Albert, Tomšičeva ulica 2, Lendava - Lendva, potni list, št. P00054565.
gnf-149991
Grilj Mira, Vrtojba, Na Lojbi 23, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI000086846. gnu-150376
Gudalović Branka, Ljubljanska cesta 64,
Celje, potni list, št. P00756539. gne-149992
Hercog Nataša, Hermanova 4, Ptuj, potni
list, št. P00924480. gnq-150430
Hlebec Anže Jean, Mislejeva 3, Ljubljana,
potni list, št. P00098178. gnx-150473
Humar
Teodor,
Kidričeva
ulica
31/b, Nova Gorica, potni list, št. P00608026.
gnq-150280
Jahić Honzak Jasna, Igriška 2, Ljubljana,
potni list, št. P00607039. gno-150057
Jarc Bernard, Pot za Bistrico 71, Domžale, potni list, št. P00508336. gnj-150012
Jarc Danica, Pot za Bistrico 71, Domžale,
potni list, št. P00548089. gnk-150011
Jarc Tomaž, Pot za Bistrico 71, Domžale,
potni list, št. P00548088. gni-150013
Klančnik Rajko, Križevec 6/a, Stranice,
potni list, št. P00823743. gnb-150095
Kocjančič Luciana, Ulica Nika Šturma 4,
Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
000154774. gnf-150416
Kuzma Vojko, Steletova ulica 2, Ljubljana,
potni list, št. P00072714. gnl-150460
Mahne Dušan, Jagodje, Ilirska ul. 13,
Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št.
AI 122636, izdala UE Izola. gns-150403
Meglič Maja, Mlinska pot 8, Ljubljana, potni list, št. P00609631. gnh-150064
Mitrašinovič Milenka, Križna cesta 23/a,
Hoče, potni list, št. P00620674. gnr-150258
Mrkonjić Klara, Jenkova cesta 11, Velenje, potni list, št. P00258275. gnl-150510
Mrkonjić Teo, Goriška 43, Velenje, potni
list, št. P00349642. gnl-150485
Novak Romana, Čemšenik 1, Čemšenik,
potni list, št. BA 439527. gnu-150076
Ožegović Hamdija, Cesta na Brdo
109, Ljubljana, potni list, št. P00891736.
gnc-150119
Poljanšek Jurij, Triglavska 7, Ljubljana,
potni list, št. P00381557. gns-149878
Puharič Jan Janez, Tomšičeva 12,
Piran - Pirano, potni list, št. P00081748.
gnm-150359
Rajh Mojca, Brezje pri Dobjem 25, Dobje pri Planini, potni list, št. P00975514.
gnr-150379
Saksida Alojzij, 43, Rue Jules Genovesi, Saint Denis, Francija, potni list, št.
P00972423. gnt-150002
Samec Franc, Križ 231, Sežana, potni list,
št. P00071919. gnp-150006
Samec Franc, Križ 231, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI 000127856, izdala
UE Sežana. gnr-150004
Slak Riossa Jaka, Škarpa 9, Mokronog,
potni list, št. P00662524. gny-149947
Srdić Ljiljana, Ulica bratov Babnik
12, Ljubljana, potni list, št. P00767828.
gng-150115
Stanojević Dejan, Linhartova ulica
66, Ljubljana, potni list, št. P00369678.
gno-150207
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Šiftar Maša, Aškerčeva 5, Murska Sobota,
potni list, št. P00679433. gnb-150220
Škedelj Boris Janez, Rožni dol 4, Semič,
potni list, št. P01060101. gnv-150275
Šolar Natalija, Podbrezje 34, Naklo, potni
list, št. P00524341. gny-149872
Vlahovič Janko, Na zelenici 9, Celje, potni
list, št. P00606336. gne-150267
Zadravec Marija, Miklavž 14, Miklavž
pri Ormožu, potni list, št. P00503909.
gnm-150234
Zagajšek Irena, Igriška 3, Ljubljana, potni
list, št. P00355129. gne-150392
Žunko Aleš, Gornji trg 1, Ljubljana, potni
list, št. P00482884. gnn-149933

Osebne izkaznice
Ambrožič Ferdinand, Rakitnica 15, Dolenja vas, osebno izkaznico, št. 701561.
gnz-149996
Andrejc Ivan, Podgorje 158, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
164781. gnd-150393
Antunićević Luka, Snebersko nabrežje
35, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
1652762. gnj-150187
Antunićević Maša, Snebersko nabrežje
35, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
1467956. gnp-150185
Antunićević Sandra, Snebersko nabrežje 35, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
195131. gnk-150186
Antunićević Tara, Snebersko nabrežje
35, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
1467971. gnq-150184
Avsenak Vanja, Linhartova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 981654. gnj-150312
Bajc Jadran, Belsko 42/c, Postojna, osebno izkaznico, št. P00451102. gnk-149936
Baltić Safet, Iga Grudna 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 437456. gnc-150569
Banfič Milan, Partizanska cesta 68,
Sežana, osebno izkaznico, št. 929923.
gnr-149954
Barin Turica Aleksander, Ob ribniku
2, Ormož, osebno izkaznico, št. 846645.
gnr-150079
Bažec Monika, Črni kal 15/b, Črni Kal,
osebno izkaznico, št. 1596134. gni-149938
Blatnik Samo, Zafara 3, Žužemberk,
osebno izkaznico, št. 857866. gnp-150256
Blažej Peter, Lemutova 12, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 1640463. gnt-149960
Bornšek Ervin, Gornja vas 13, Stranice,
osebno izkaznico, št. 322671. gnv-150025
Borštnar Damjan, Ljubljanska cesta
18/a, Celje, osebno izkaznico, št. 1747782.
gnk-150436
Bosančić Silvana, Kersnikova 11, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1225965.
gnb-150195
Bosnar Marjana, Kodrova 4/c, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 530354. gnd-150468
Bozja Klemen, Ljubljanska cesta 91,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 1530331.
gnc-150094
Bratož Tomaž, Podlubnik 154, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1565974.
gni-150417
Brunec Metka, Kolodvorska 3, Veržej,
osebno izkaznico, št. 965687. gnf-150241
Ceglar Nataša, Cesta 15. aprila 38,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 982173.
gnu-150301
Cerar Tomaž, Imovica 24, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 72706. gno-149907
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Colonna Suryašakti Diana, Cesta II. grupe odredov 13, Ljubljana-Dobrunje, osebno
izkaznico, št. 874735. gnv-150204
Cvelbar Darinka, Grič 42, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1408565. gnt-149927
Čadež Manca, Trata 14, Gorenja vas,
osebno izkaznico, št. 941617. gnh-150214
Čadež Tinkara, Trata 14, Gorenja vas,
osebno izkaznico, št. 1339187. gng-150215
Čebron Janka, Preserje 81/a, Branik,
osebno izkaznico, št. 1313375. gnz-150396
Čepar Karmen, Dane pri Sežani
20/c, Sežana, osebno izkaznico, št. 1164344.
gnp-149956
Černelić Ivana, Trg golobarskih žrtev
16, Bovec, osebno izkaznico, št. 50657.
gnj-150237
Čoš Vera Marija, Ulica bratov Učakar 120,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1583010.
gnl-150260
Črnič Dragomir, Semiška cesta 4/a,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 1978213.
gnz-150421
Čufurović Minka, Krošljeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1060186. gnp-150581
Ćoralić Mina, Koroška Bela, Cesta Viktorja Svetina 15, Jesenice, osebno izkaznico, št.
341099. gnt-150231
Dajčman Marija, Jiršovci 67, Destrnik,
osebno izkaznico, št. 1478499. gnp-149931
Debeljak Žiga, Mucherjeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 965462.
gnr-150054
Demšar Miha, Pševska cesta 50, Kranj,
osebno izkaznico, št. 232240. gnm-150109
Dimitrov Tomislav, Iga Grudna 7, Sežana,
osebno izkaznico, št. 463022. gnj-150287
Dovč Viljem, Levstikova 26, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 389334. gno-150282
Dremelj Blažon Mojca, Ul. Antona Tomšiča 7, Višnja Gora, osebno izkaznico, št.
1197970. gnv-150050
Drenšek Ana, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 74646.
gnl-150585
Drevenšek Renata, Cesta Borisa Kidriča
24, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 1662306. gng-149940
Držanić Marija, Bratov Zakrajšek 4,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 110711.
gnm-150209
Fekonja Darinka, Mladinska ulica 16, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št. 1436862.
gnh-150239
Ferfolja Marko, Miren 113, Miren, osebno
izkaznico, št. 404374. gnk-150236
Fesel Franja, Kovaška ulica 4, Muta,
osebno izkaznico, št. 906434. gnf-150216
Firšt Bojana, Ulica Kozjanskega odreda
9, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
654586. gnb-149970
Frelih Snežana, Posavec 8, Podnart,
osebno izkaznico, št. 229497. gnb-149945
Furh Nejc, Pri transformatorju 6, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 951629.
gnw-149974
Gantar Rožamarija, Rusjanov trg 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 174737.
gny-150322
Gnidovec Marjetka, Mokrška 62/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1148369.
gni-150217
Gosar Mira, Kopitarjeva 2, Mengeš, osebno izkaznico, št. 1270791. gnf-149966
Grah Sašo, Šentvid pri Lukovici 33,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 307351.
gno-150557
Grilj Miha, Vir, Zrinjskega 11, Domžale, osebno izkaznico, št. 1445435.
gnm-150009
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Grilj Mira, Vrtojba, Na Lojbi 23, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 1075779.
gnx-150373
Gudlin Ksenja, Ulica Malči Beličeve 113,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1611963.
gnv-150325
Gujtman Dominik, Stara ulica 14, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 293847.
gng-150240
Hanžel Elizabeta, Bučkovci 53/i, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 848136.
gnh-150368
Horvat Frančiška, Za hribom 5, Trzin,
osebno izkaznico, št. 620525. gno-150007
Horvat Marina, Cankova 31, Cankova,
osebno izkaznico, št. 1604478. gns-149928
Hren Stanislav, Masarykova 8, Domžale,
osebno izkaznico, št. 448734. gnh-150564
Huljev Tomislav, Selanov trg 6, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 1347104.
gng-150290
Hvalic Neva, Trg svobode 2, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 1279450. gnp-150131
Hvalic Petra, Trg svobode 2, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 1279416. gnr-150129
Isoski Sašo, Ulica Dušana Kvedra 34,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 1337375.
gnw-150274
Ivančević Jozo, Gradišče 23, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 1535457. gnz-150571
Jakič Germana, Golo 15, Ig, osebno izkaznico, št. 1143084. gng-150090
Jašovec Dušan, Zduša 8, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1494508. gny-150072
Jerman Dragica, Badovinčeva 8, Laško,
osebno izkaznico, št. 84961. gnd-150018
Jošt Oto, Čreškova 33/b, Nova Cerkev,
osebno izkaznico, št. 1621714. gnt-150402
Jozić Dalibor, Ulica Luke Svetca 3, Litija,
osebno izkaznico, št. 331569. gnh-150114
Jus Damjan, Stanošina 16, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. 1060125. gng-150365
Kalin Ignac, Pot na Gradišče 8, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 556761.
gny-150472
Kamnikar Miha, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1127185.
gnq-150105
Kapun Hinko, Vrhole pri Slovenskih Konjicah 17, Zgornja Ložnica, osebno izkaznico,
št. 954784. gnb-150395
Kaučič Milan, Polička cesta 4, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 1261733.
gnk-150486
Kebe Stanislava, Potočnikova 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 403571.
gnd-150268
Kerman Simona, Filovci 160, Bogojina,
osebno izkaznico, št. 1316140. gnd-150218
Kink Branislava, Župančičeva 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 394150.
gnf-149916
Klančič Kristina, Miren 136/a, Miren,
osebno izkaznico, št. 1136956. gni-150388
Klaneček Žan, Mladinska ulica 16, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št. 945093.
gni-150238
Klevišar Bogdan, Kropa 3/b, Kropa, osebno izkaznico, št. 935279. gnu-150276
Klinar Ciril, Hrušica 82/a, Hrušica, osebno
izkaznico, št. 171457. gno-150382
Klinc Marko, Skoke, Stranska ulica 3, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 1209300. gnl-150285
Klobučar Anton, Goriška 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 214245. gng-150590
Kobetič Marjana, Mali Nerajec 6, Dragatuš, osebno izkaznico, št. 723303.
gnw-150399

Kocjan Marko, Trzinska cesta 7, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 384049. gnh-150189
Kocjančič Suzana, Pahorjeva 28, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št. 508887.
gnp-150381
Kolarev Milovan, Clevelandska 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 18728.
gng-150065
Koprivica Carmen, Puncerjeva 12, Celje,
osebno izkaznico, št. 297186. gnp-150281
Korošec Sonja, Železnikova 22/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 671693. gny-150297
Korpar Ivo, Partizanska cesta 52, Bled,
osebno izkaznico, št. 984411. gnt-150377
Kos Franc, Šklendrovec 6/a, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 1637762.
gny-150247
Kosi Kaja, Polje 10/b, Zagorje ob Savi,
osebno izkaznico, št. 1475775. gnd-149993
Koštomaj Jožica, Kocbekova cesta
20, 3202 Ljubečna, osebno izkaznico, št.
1455832. gnz-149971
Kovač Rozalija, Trubarjeva 55/a, Celje,
osebno izkaznico, št. 89228. gny-150397
Kovač Simon, Šmartno 107/b, Šmartno pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
1660435. gnz-149946
Kovač Veber Polonca, Kajuhova 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 132783. gnq-150305
Kovačič Franci, Dobrava pri Stični 8,
Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
322465. gne-150567
Kozoderc Terezija, Apače 42, Lovrenc
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
774531. gnw-149949
Krajnc Nada, Na zelenici 6, Celje, osebno
izkaznico, št. 94287. gnk-149986
Krajnc Štefka, Korenjak 6, Zavrč, osebno
izkaznico, št. 1624997. gnw-149999
Kralj Aleksander, Volkmerjeva cesta
7, Ptuj, osebno izkaznico, št. 759617.
gnl-149935
Križanič Adolf, Veliki breg 29, Mojstrana,
osebno izkaznico, št. 248825. gnq-150080
Križman Darja, Pod gozdom 5/8, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 278364.
gnb-150020
Kšela Marjan, Šalinci 2, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 110553.
gns-150478
Kukovič Franc, V Murglah 95, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 913128. gns-150203
Kunstelj Bojan, Partizanska 44, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1030155.
gnk-150161
Kušar Jurij, Učak 17, Trojane, osebno izkaznico, št. 1408281. gnw-150324
Kuzma Jožef, Žižki 43, Črenšovci, osebno
izkaznico, št. 1563623. gnc-149969
Kužnik Damjana, Šentrupert 4, Šentrupert, osebno izkaznico, št. 1221140.
gnb-149920
Lajevic Krušnik Kristina, Vir, Metelkova
2, Domžale, osebno izkaznico, št. 444419.
gnr-150304
Lavrič Silvester, Rakovnik 129, Medvode,
osebno izkaznico, št. 1635040. gne-149867
Laznik Vladimir, Gradišče 104, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 431340. gnq-149905
Lesjak Klara, Partizanska ulica 46, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št. 216385.
gns-150303
Lešnjak Branka, Postojnska 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 809651. gnj-150587
Lipavšek Angela, Hajdoše 36/b, Hajdina,
osebno izkaznico, št. 794594. gnf-149995
Lipovec Blaž, Polica 125, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 563363. gnq-150205
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Logar Bruno, Majeričeva ulica 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1630359. gnk-149961
Lončar Mirko, Žiganja vas 10, Križe,
osebno izkaznico, št. 1315955. gnh-150414
Lovšin Metka, Goriča vas 75, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 689215. gnb-150070
Lukas Mladen, Janežičeva cesta 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 937298.
gnu-150551
Macun Marija, Prepolje 68, Marjeta
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
838299. gnm-149984
Mahorič Marjan, Žabjak 40, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1635671. gnn-150083
Majhen Jan, Arnače 12/c, Velenje, osebno izkaznico, št. 498004. gnz-150296
Majstorović Mario, Rudarska 2/b, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1443283. gnn-150533
Male Oto, Lavričeva 14, Maribor, osebno
izkaznico, št. 855750. gnq-150255
Martinc Štefanija, Kozjak 36, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 701560. gnq-149930
Matko Lukan Irena, Celovška cesta 28/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1724365.
gnn-150433
Medvešček Alojz, Anhovo, Ložice
18/a, Deskle, osebno izkaznico, št. 105021.
gnr-150229
Medvešček Klavdij, Vrtojba, Laze 4,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
259473. gnz-150371
Melihen Marija, Cankarjeva 11, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 166432.
gnx-149948
Mencinger Lara, Vrbovec 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1665552. gny-150122
Merc Simona, Štrafelova ulica 19, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1509416. gnn-149958
Mihaljević Ana, Žabjak 22, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 948175. gnv-150400
Mihelač Janez, Glavarjeva 47, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 957555. gnp-150056
Mihovec Viktor, Ulica Hermana Potočnika
47, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1063337.
gni-150213
Miše Šrajlehner Mirjana, Goriška
19/b, Maribor, osebno izkaznico, št. 474893.
gnl-150010
Mrgole Domen, Dolenji Boštanj 137,
Boštanj, osebno izkaznico, št. 1204035.
gnf-150491
Namestnik Aleš, Bresterniška ulica 185,
Bresternica, osebno izkaznico, št. 951736.
gnz-149871
Nemec Kristina, Cesta 14. divizje 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 995338.
gnk-150411
Nemec Monika, Cesta 14. divizje 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 995336.
gni-150413
Nemec Štefka, Cesta 14. divizje 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 888130.
gnl-150410
Nikolić Davorin, Lipahova 56, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1683266. gnv-150550
Novak Janko, Ključarovci 27, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 383380.
gnm-150084
Novak Renata, Cesta v Zgornji log 380,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 124725.
gnj-150412
Novak Zvonko, Lastovče 13, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 1669191. gny-150222
Novakovič Nina, Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 956939.
gnl-150235
Obertan Rudolf, Ludranski vrh 12,
Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št.
1560866. gnw-150224

Št.

Okoren Grega, Pot k ribniku 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1603996. gnq-150055
Okretič Mojca, Brezovica 44, Materija,
osebno izkaznico, št. 558000. gnq-149955
Ožbot Klančič Alenka, Miren 136/a, Miren,
osebno izkaznico, št. 426210. gnk-150386
Pajalić Marijan, Osterčeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 109874.
gnj-150262
Pasero Andrej, Stara ulica 1, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 276729.
gnr-149929
Patajac Majda, Gornje Vreme 2, Vremski Britof, osebno izkaznico, št. 742274.
gnp-150506
Pečoler Ivan, Dobrova 10, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 281849. gnh-150264
Perovšek Gregor, Fani Grumove 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1399620.
gny-149922
Perša Ana, Dolgovaške Gorice 22/a, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 150406.
gnj-150387
Pintar Marjeta, Cesta 4. julija 66, Krško,
osebno izkaznico, št. 1209503. gnd-150293
Pisek Malenšek Ula, Trnovska 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 923101.
gnt-150102
Pisek Nina, Trnovska 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 923099. gnu-150101
Pivec Andreja, Cesta zmage 23, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št. 1381295.
gni-149963
Plahuta Nik, Kolodvorska 18, Dornberk,
osebno izkaznico, št. 823654. gnn-150233
Plešec Jurčič Sonja, Frankovo naselje
174, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
631151. gnl-150210
Počkar Albin, Dutovlje 5, Dutovlje, osebno
izkaznico, št. 885916. gno-150032
Podgoršek Boštjan, Zagrebška 43, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1658475. gnh-149964
Podjed
Kristina,
Tunjiška
mlaka
32/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1395436.
gnx-150073
Podmiljšak Emanuela, Prešernova ulica 30, Dob, osebno izkaznico, št. 42128.
gni-149988
Pongrac Marijan, Potrčeva cesta 15, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1703404. gne-150242
Posedi Kemal, Gradišče 14/c, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 993838. gnk-150561
Potočnik Nataša, Zg. Partinje 109, Jurovski Dol, osebno izkaznico, št. 363966.
gnh-149989
Povalej Jernej, Loka pri Žusmu 28, Loka
pri Žusmu, osebno izkaznico, št. 132514.
gni-150488
Prah Jožef, Blanca 39, Blanca, osebno
izkaznico, št. 322641. gnw-150499
Pristušek Igor, Zeče 18, Buče, osebno izkaznico, št. 356104. gnx-149873
Prosen Miroslav, Povšetova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 330606.
gni-150338
Pučko Denis, Runeč 19, Ivanjkovci, osebno izkaznico, št. 1618201. gns-150228
Pungeršek Anton, Cesta 1. maja 69,
Kranj, osebno izkaznico, št. 701054.
gnc-150498
Puš Angela, Kogojeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 318078. gnt-150352
Puzavac Damjan, Beblerjev trg 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1026745.
gny-150572
Race Jasna, Goriška ulica 53, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 658086. gnx-150048
Račič Žan, Trg svobode 2, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1279555. gno-150132
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Radmanovič Matjaž, Kočevska cesta
89, Kočevje, osebno izkaznico, št. 289962.
gns-149978
Rajar Ludvik, Medvedjek 4, Veliki Gaber,
osebno izkaznico, št. 371762. gnu-150151
Rajh Mojca, Brezje pri Dobjem 25, Dobje
pri Planini, osebno izkaznico, št. 1417153.
gnq-150380
Razboršek Žiga, Ljubljanska cesta
28/a, Celje, osebno izkaznico, št. 402434.
gnn-150133
Rebernik Ema, Šmihelska cesta 53,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 831217.
gnu-150051
Repanšek Jaka, Ulica OF 13, Trzin, osebno izkaznico, št. 1413846. gnw-150474
Rogina Marija, Pugljeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 426887. gns-150428
Rozman Nuša, Staretova 24, Kranj, osebno izkaznico, št. 1431020. gno-150107
Rugani Karmen, Črtomirova ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 360499.
gnn-149987
Saletinger Franc, Kocljeva ulica 15, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št. 1553976.
gny-150372
Samec Franc, Križ 231, Sežana, osebno
izkaznico, št. 402758. gnq-150005
Skočir Ivan, Na Livadi 3, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 726755. gne-150117
Skok Roman, Velike Poljane 40, Ortnek,
osebno izkaznico, št. 1587539. gnl-150110
Slapar Jasmina, Stagne 9, Tržič, osebno
izkaznico, št. 1033658. gnu-149951
Slivnik Mojca, Sp. Gorje 198, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št. 1011011.
gnf-150366
Smole Drago, Celovška cesta 106,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 3532.
gni-150163
Smrekar Uroš, Jakhleva ulica 3, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 924127.
gnz-150471
Sodec Marija, Vojkova 91, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1413873. gns-150578
Sojč Žiga, Preradovičeva 29, Maribor,
osebno izkaznico, št. 881837. gns-150103
Spijodić Selma, Cesta XIV. divizije 1, Maribor, osebno izkaznico, št. AH 000027109
- za tujca. gnq-150259
Sterle Peter, Valentinčičeva 13, Solkan,
osebno izkaznico, št. 988743. gnc-150394
Stojanov Blaž, Šišenska 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 761069. gne-150342
Stražišar Boštjan, Tomšičeva ulica 52,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
1524012. gnq-149980
Strojan Fležar Margareta, Ulica bratov
Bezlajev 69, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1440800. gng-150440
Sušnik Berta, Stružnikova pot 3, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 649610. gng-150415
Šibila Nejc, Videm pri Ptuju 26/a, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 1312989.
gnr-150483
Šiler Marko, Struževo 47/e, Kranj, osebno
izkaznico, št. 129886. gnk-150086
Šimon Matej, Robindvor 86, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 1725509. gnh-150014
Šimonka Aleksander, Carpacciov trg 6,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
968015. gno-150407
Škegro Saša, Vrhole pri Slovenskih Konjicah 98, Zgornja Ložnica, osebno izkaznico,
št. 182775. gnp-150306
Škof Miha, Klopčičeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1474775. gng-150565
Šubic Martina, Jamnikarjeva 69, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1218904.
gnh-150314
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Tement Mladen, Kozjak pri Ceršaku
27, Ceršak, osebno izkaznico, št. 281311.
m-543
Terčič Ugo, Frenkova cesta 8, Pobegi,
osebno izkaznico, št. 71098. gno-150482
Tešić Taya, Grintovec 8, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 1713531. gnd-149943
Toman Tina, Pod kostanji 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 1416191. gnw-150374
Tomažič Blaž, Hrušica 85, Podgrad, osebno izkaznico, št. 1220014. gno-149957
Tratar Jožica, Rakovnik 5, Šentrupert,
osebno izkaznico, št. 1596589. gnw-150249
Tresket Ivan, Bavdkova ulica 26, Kranj,
osebno izkaznico, št. 196078. gnf-150270
Trseglav Gaber Kristjan, Zasip, Dolina
14, Bled, osebno izkaznico, št. 1633062.
gnu-149926
Uhan Marija, Tbilisijska 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1112394. gnk-150586
Urek Stanislav, Drečji vrh 7, Trebelno,
osebno izkaznico, št. 1328600. gnl-150160
Urh Sonja, Pod Plevno 45, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1019098. gnc-150419
Valič Urban, Plače 28, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1251589. gnf-149941
Vatovec Narciza, Cesta Istrske brigade
82, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 408191. gnc-149944
Velše Špela, Metliška cesta 7, Semič,
osebno izkaznico, št. 1296915. gnn-150558
Vindiš Feliks, Breg 52/e, Polzela, osebno
izkaznico, št. 1620137. gnf-150016
Vindiš Leopoldina, Ranca 2, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 1288844.
m-546
Vister Tibor, Pod lipami 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1564477. gny-150422
Višner Vladimir, Lehen na Pohorju 35/a,
Podvelka, osebno izkaznico, št. 1570913.
gnk-150311
Vodovnik Jožef, Malahorna 17, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 1051242. gnr-150104
Vončina Alenka, Cankarjeva 15, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1455055.
gnz-150221
Voršič Boris, Bodislavci 37, Mala Nedelja,
osebno izkaznico, št. 1697025. gnb-150370
Vrečič Ana, Soška ulica 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 517471. gnk-150061
Vršič Jožica, Slavšina 2, Vitomarci, osebno izkaznico, št. 1204817. gnl-150085
Vugrinec Ana, Cesta na Laze 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 421295. gnv-150225
Vujec Jolanda, Gregorčičeva 44, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 584729.
gne-149942
Zadel Ivan, Jurišče 65, Pivka, osebno izkaznico, št. 1284445. gnp-150481
Zadnikar Ciril, Vrečkova 4, Kranj, osebno
izkaznico, št. 129424. gnw-150299
Zavadlal Kazimir, Komen 32, Komen,
osebno izkaznico, št. 874441. gnj-149962
Zavelcina Marko, Pot na Zali rovt 11,
Tržič, osebno izkaznico, št. 1457209.
gne-150367
Zavrl Nace, Ob Suhodolnici 9, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1452579.
gnm-150384
Zelnik Bogomir, Ul. Petra Podleska 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1625423.
gnp-150406
Žerdin Drago, Velika Polana 151, Velika Polana, osebno izkaznico, št. 921718.
gnw-150424
Žgajner Simon, Kapla 17, Tabor, osebno
izkaznico, št. 669076. gns-150128
Židan Nik, Krošljeva 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1060178. gnn-150583
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Židan Tim, Krošljeva 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1060181. gno-150582
Žuna Marjan, Čretniška 52, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 1431009. gnl-150435

Vozniška dovoljenja
Ahčan Aleš, Rateče 99, Rateče-Planica,
vozniško dovoljenje, št. S 1046634, izdala
UE Jesenice. gnu-150201
Aleksić Anka, Poljanski nasip 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1318921, reg. št. 14799, izdala UE Ljubljana. gnu-150001
Aleksić Ljubiša, Križna cesta 39/a, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BFGH, št. S 1692942, reg. št. 123940, izdala UE Maribor. gns-149953
Andrejc Ivan, Podgorje 158, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 113. gnq-150330
Andrejka Sonja, Usnjarska ulica 9,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001591241, reg. št. 16946, izdala UE
Domžale. gnp-149906
Antauer Renata, Milčinskega 11, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25055, izdala UE Celje. gni-150438
Artico Dragan, Bukovica 13, Volčja Draga,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47379, izdala UE Nova Gorica. gnu-150176
Baggio Rok, Šorlijeva 5, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1437210, reg. št.
53196. gnf-150316
Bastelj Pavel, Poljane 49, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
1938, izdala UE Mozirje. gnu-150401
Bedenk Gregor, Gorenjskega odreda 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 523608, reg. št. 35325, izdala UE Kranj.
gns-150028
Berglez Ema, Toneta Melive 6, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7784. gnq-150030
Bešič Enida, Vojkova cesta 12/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1023590, reg. št. 25349, izdala UE Velenje.
gnx-149973
Bevc Peter, Kvedra 7, Vojnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 747548, reg. št.
34282, izdala UE Celje. gnc-149994
Bezjak Renata, Dornava 36/b, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1039504, izdala UE Ptuj. gne-150192
Blatnik Samo, Zafara 3, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26692, izdala
UE Novo mesto. gno-150257
Bogar Mario, Skorno 26/a, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1230904, reg. št. 14893, izdala UE Slovenj
Gradec. gno-149982
Borenović Biljana, Pot na Rakovo jelšo
299, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1610750, reg. št. 253587, izdala
UE Ljubljana. gnk-150211
Borič Jurij, Moste 7, Žirovnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1313745, izdala
UE Jesenice. gnn-150283
Boroja Dragica, Vas 71, Radlje ob Dravi,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 38/2004. gnc-149919
Bozja Klemen, Ljubljanska cesta 91,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1573360, reg. št. 20722, izdala UE Grosuplje. gnd-150093
Bracci Natalija, Jenkova 11, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S

1889309, reg. št. 28072, izdala UE Velenje.
gng-150490
Branković Marja, Majstrova 1, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13526, izdala UE Slovenj Gradec.
gno-150332
Brezar Mateja, Glavarjeva ulica 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000051, reg. št. 208924, izdala UE Ljubljana. gnp-150081
Breznik Vesna, Betnavska 108, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
719584, reg. št. 102385, izdala UE Maribor.
gnv-150425
Bukšek Egidi, Rošpoh 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 802700, reg.
št. 74652. gng-150494
Cimerman Franc, Preglov trg 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1800192, reg. št. 177601, izdala UE Ljubljana. gnv-150350
Colja Jure, Branik 3, Branik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 48289, izdala UE Nova
Gorica. gng-150040
Čenčič Francelj, Podlubnik 252, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 9152, izdala UE Škofja Loka.
gnz-150346
Četina Andreja, Ulica bratov Frecetov 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211253, reg. št. 21775, izdala UE Celje.
gno-150232
Čok Dejan, Lokev 39/a, Lokev, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 18290, izdala UE Sežana. gnh-149889
Ćančer Vesna, Mihalovec 23, Dobova, vozniško dovoljenje, reg. št. 16714.
gne-150017
Ćolarić Samira, Gradišče nad Pijavo Gorico 114/M, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1042872, reg. št. 207280.
gnv-149875
Debeljak Marija, Mariborska 214/a, Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1562135, reg. št. 40489. gnc-150269
Debeljak Žiga, Mucherjeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893749, izdala UE Ljubljana. gns-150053
Dečman Jure, Ažmanova ulica 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491194, reg. št. 196991, izdala UE Ljubljana. gnr-150429
Deisinger Aleš, Tunjiška mlaka 15/b,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13375, izdala UE Kamnik. gny-150426
Denžič Tadeja, Podgorje 54, Pišece,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 17140.
gny-150251
Dinko Jakac, F. Bidovca 8, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6233, izdala UE Izola. gnz-150196
Doberšek Mateja, Podova 20/b, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1740185, reg. št. 110438, izdala
UE Maribor. gnt-149977
Dragan Suzana, Trnovski pristan 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1564956, reg. št. 194490, izdala UE Ljubljana. gnj-150112
Dremelj Blažon Mojca, Ul. Antona Tomšiča 7, Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 897899, reg. št. 11958, izdala UE
Grosuplje. gnw-150049
Drole Menči, Zg. Bitnje 312, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1469034,
reg. št. 54357, izdala UE Kranj. gni-150313
Fekonja Robert, Kresniške poljane 85,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1537207, reg. št. 5014, izdala UE Litija.
gnt-150577
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Ferfolja Marko, Miren 113, Miren, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 46366.
gnr-150179
Filipčič Jožica, Bojsno 35, Globoko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11298, izdala
UE Brežice. gnx-150423
Fortuna Petra, Zaklanec 41, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1298621,
reg. št. 225773, izdala UE Ljubljana.
gne-150467
Frelih Snežana, Posavec 8, Podnart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1536885,
reg. št. 24801. gnm-149884
Frlež Milena, Ulica Lackove čete 5,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1458033, izdala UE Ptuj. gnd-149893
Gabrovec Špela, Vinogradna ulica 9,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13381, izdala UE Slovenske Konjice. gnf-150191
Gornik Matjaž, Razvanje, Krožna pot 4,
Hoče, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. A
do 50 km/h, BCEGH, št. S 1862566, reg. št.
74702, izdala UE Maribor. gnm-150309
Grdadolnik Primož, Iška vas 9/a, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 161593,
reg. št. 211580, izdala UE Ljubljana.
gne-150542
Grilj Miha, Vir, Zrinjskega 11, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1764227, reg. št. 33115, izdala UE
Domžale. gnn-150008
Grilj Mira, Vrtojba pri Lokvi 23, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10137, izdala UE Nova Gorica.
gnc-150319
Gruden Cvetko, Zlatovaška 13, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 9280,
izdala UE Škofja Loka. gnj-149937
Gruden Martin, Resljeva cesta 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1778306, reg. št. 259438, izdala
UE Ljubljana. gnm-150559
Habič Mojca, Volaričeva ulica 42, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9007,
izdala UE Postojna. gnn-150183
Havalač Robert, Lucija, Kosmačeva 42,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 0049563, reg. št. 11146, izdala UE Piran. gng-150265
Homar Jernej, Ob potoku 8, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S0012703, reg. št. 21629, izdala UE Slovenska Bistrica. gnz-150446
Horjak Marija, Brilejeva ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104813, reg. št. 167356, izdala UE Ljubljana. gnm-149934
Hrovat Gregor, Dobrovlje, Gabrovlje 29,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
14949. gns-150003
Jančič Marija, Cesta na Roglo 43, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6316.
gnu-150326
Javernik Vladimir, Frankopanova 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1330563, reg. št. 15679, izdala UE Maribor.
gng-149990
Jelečević Jožica, Štihova ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
295683, reg. št. 166219, izdala UE Ljubljana. gnf-150341
Jeznik Matjaž, Legen 110/b, Slovenj Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 132/2003. gnf-150041
Juvančič Katarina, Celovška cesta 108,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 929662, reg. št. 142417, izdala UE Ljubljana. gnk-150361
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Kamnikar Miha, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1589292, reg. št. 210043, izdala UE Ljubljana. gnp-150106
Karnovšek Helena, Jarmovec 7, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11536,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnj-150487
Kavaš Majda, Odranci, Vrtna ulica 3,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5516, izdala UE Lendava. gnx-150273
Kićin Rešida, Ruška cesta 45, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1936236, reg. št. 127648. gne-150096
Klemenčič Marko, Jenkova cesta 25,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 763924, reg. št. 18974, izdala UE Velenje.
gnn-150383
Klemenčič Viljan, Istrskega odreda 8, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 7568, reg. št. 17068, izdala UE
Koper. gno-150182
Kocbek Jožef, Spodnji Kocjan 20, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 9144, izdala UE Gornja
Radgona. gnx-149898
Kocjan Marko, Trzinska cesta 7, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001474763, reg. št. 31884, izdala UE
Domžale. gni-150188
Kočevar Nives, Krajčeva ulica 20, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26963, izdala UE Novo mesto. gnd-150193
Končan Ksenija, Babno 24/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 142225, reg.
št. 47427, izdala UE Celje. gnd-150147
Končina Luka Nejc, Česnikova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. HG, št. S
1322902, reg. št. 12254, izdala UE Ljubljana.
gny-149997
Korotaj Stanko, Rogoza, Samova ulica
30, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. AGH, št. S 1766411, reg. št.
2802, izdala UE Maribor. gnc-150294
Korpar Ivo, Partizanska 52, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1577108, reg.
št. 6588. gnd-150043
Košar Vili, Koresova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 99974, reg.
št. 59800, izdala UE Maribor. gnx-150023
Koštomaj Jožica, Kocbekova c. 20, 3202
Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 881145, reg. št. 17569. gny-150022
Kotnik Janko, Kardeljeva cesta 77, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1767558, reg. št. 98557, izdala
UE Maribor. gnd-149968
Kotnik Marija, Gosposvetska 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277968, reg. št. 57670, izdala UE Maribor.
gnt-150227
Kovačič Franci, Dobrava pri Stični 8,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1531573, reg. št. 22581, izdala UE Grosuplje. gnf-150566
Kramer Anton, Kunšperk 17, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 4533, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnc-149869
Krampl Dimitrij, Zalog 61, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
S 1672986, reg. št. 17617, izdala UE Kranj.
gnq-150480
Kranjc Antonija, Dobarava ob Krki 3, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10975. gnk-150286
Kričej Andrej, Vojkova ulica 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1686014, reg. št. 25317. gnv-149925
Križman Darja, Pod gozdom 5/8, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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829139, reg. št. 11999, izdala UE Grosuplje.
gnz-150021
Kšela Marjan, Šalinci 2, Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 1035703, izdala UE Ljutomer.
gnd-150447
Kukovič Franc, V Murglah 95, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484661, reg. št. 43119, izdala UE Ljubljana.
gnt-150202
Lavrič Silvester, Rakovnik 129, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BFGH, št. S 1798663, reg. št. 103370, izdala
UE Ljubljana. gnd-149868
Lebar Igor, Gornji Lakoš, Glavna ulica
15, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 14121, izdala UE Lendava.
gny-150272
Legovič Dalibor, Šmarje 66, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. SI
40375, reg. št. 42147, izdala UE Koper.
gnc-150344
Lenassi Iztok, Rožna dolina, Cesta
II/24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1234005, reg. št. 157662,
izdala UE Ljubljana. gnq-150555
Lenič Rado, Tesovnikova ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
S 847882, izdala UE Ljubljana. gnk-150111
Leskovec Mateja, Kržišnikova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1135850, reg. št. 214025, izdala UE Ljubljana. gnx-150548
Levičnik Jurij, Podreber 24, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351942, reg. št. 201198, izdala UE Ljubljana. gnr-150058
Ljubić Milan, Celovška cesta 122, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1918504, reg. št. 57512, izdala
UE Ljubljana. gnn-150358
Logar Bruno, Majeričeva ulica 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
917648, reg. št. 47702, izdala UE Maribor.
gnm-149959
Lončar Franc, Ojstro 5, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 7643, izdala UE
Trbovlje. gne-150042
Lorber Lavra, Slomškova ulica 3, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14707, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnw-150074
Lorenčak Rudolf, Na zelenici 9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1619928, reg. št. 28881, izdala UE Celje.
gnm-149909
Macun Marko, Žlabor 1, Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 8956,
izdala UE Mozirje. gnn-150308
Majoranc Janko, Prožinska vas 34/b,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 24796. gni-150513
Male Oto, Lavričeva 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1691111, reg. št. 2160, izdala UE Maribor.
gnr-150254
Mali Jožica, Breg 16, Žirovnica, vozniško
dovoljenje, št. S 1509120, izdala UE Jesenice. gnl-149885
Mandić Radovan, Zikova 4, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3357,
izdala UE Kamnik. gns-150278
Martinčić Biserka, Kvedrova cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 929018, reg. št. 172290, izdala UE Ljubljana. gnf-149866
Matjan Nives, Cesta treh talcev 34/c,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1538272, reg. št. 11106, izdala UE Kamnik.
gnd-149918
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Matko Lukan Irena, Celovška cesta 28/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1488357, reg. št. 200420, izdala UE Ljubljana. gno-150432
Mavri Koradin Marija, Ulica Vojana Reharja 1, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1598124, reg. št. 8636, izdala UE Ajdovščina. gne-149967
Medved Janez, Ulica Antona Tomšiča 21,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 587620, reg. št. 15643, izdala UE Grosuplje. gnu-149901
Medved Klemen, Beraničeva ulica 26,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
438406, izdala UE Maribor. gnb-149870
Medvešček Alojz, Lozice 18/a, Deskle,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
21137, izdala UE Nova Gorica. gnt-149877
Mihelj Dragica, Rodik 3/d, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15622,
izdala UE Sežana. gng-149890
Miše Šrajlehner Mirjana, Goriška 19/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 915474, reg. št. 72094, izdala UE Maribor.
gnl-150035
Mlakar Jure, Bresterniška ulica 59, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1443148, reg. št. 118528, izdala UE Maribor.
gnj-150137
Mlinar Ljubomir, Sketova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
543990, reg. št. 39744, izdala UE Ljubljana.
gnm-150059
Najzer Igor, Tovarniška cesta 14, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 231614,
izdala UE Ljubljana. gnd-150418
Nemec Štefka, Cesta 14. divizje 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1560713, reg. št. 121212, izdala UE Maribor. gnm-150409
Novak Aleksander, Vir, Zoisova ulica 15,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000759055, reg. št. 16951, izdala UE Domžale. gnw-150449
Novak Tatjana, Glinškova ploščad 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 244698, izdala UE Ljubljana.
gnt-150277
Oprešnik Matjaž, Štajnhof 13, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10047,
izdala UE Slovenske Konjice. gnr-150404
Pajalić Marijan, Osterčeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1873413, reg. št. 35797, izdala
UE Ljubljana. gnk-150261
Pajek Vekoslav, Stara cesta 69, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 456095,
reg. št. 9847. gnn-149883
Patajac Majda, Gorenje Vreme 2, Vremski Britof, vozniško dovoljenje, kat. A do
50, BGH, št. 12499, izdala UE Sežana.
gnb-150445
Pavlec Darko, Engelsova 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
575632, reg. št. 67116, izdala UE Maribor.
gnf-150295
Pavšič Mitja, Poče 16, Cerkno, vozniško
dovoljenje, št. S 1199425, reg. št. 9681.
gnz-150246
Pečoler Ivan, Dobrova 10, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 1455.
gni-150263
Peresciutti Tomaž, Gregorčičeva 1, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26863, izdala UE Škofja Loka. gnk-150461
Pertoci Peter, Lipovci 51/a, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 35178. gnp-149881
Peterca Cecilija, Studenec 9/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
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1077635, reg. št. 203554, izdala UE Ljubljana. gnk-149911
Petrovič Andrej, Dogoška cesta 79/c,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1221609, reg. št. 78076, izdala UE Maribor.
gnx-150298
Pisek Nina, Trnovska ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190695, reg. št. 219283, izdala UE Ljubljana. gnp-150156
Pistotnik Marko, Javornik 63, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15521, izdala UE Ravne na Koroškem. gnq-149880
Pivec Andreja, Cesta zmage 23, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, št. S 699136,
izdala UE Zagorje ob Savi. gng-150015
Planko Metka, Ulica 1. junija 19/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9470, izdala UE Trbovlje. gnt-150552
Počkar Albin, Dutovlje 5, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 5126,
izdala UE Sežana. gnj-149891
Pokorn Jolanda, Jaka Platiše 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 137464,
reg. št. 24026, izdala UE Kranj. gng-150190
Premk Peter, Oražnova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927806, reg. št. 130630, izdala UE Ljubljana. gnu-150476
Prevolšek Greta, Zagaj pod Bočem 31/a,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13759, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gne-150142
Prosen Miroslav, Povšetova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 246089, reg. št. 56337, izdala
UE Ljubljana. gnj-150337
Puharič Jan Janez, Tomšičeva 12, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, reg. št. 10703, izdala UE Piran.
gnl-150360
Pungeršek Anton, Cesta 1. maja 69,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1602948, reg. št. 5930, izdala UE Kranj.
gnr-150479
Pušnar Mitja, Gabrovec 15, Krka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1415092,
reg. št. 22496, izdala UE Grosuplje.
gnn-149908
Pušnik Valerija, Jeronim 1, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. A, št. S 001158495, izdala UE Žalec. gnv-149950
Race Jasna, Goriška ulica 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192779, reg. št. 153501, izdala UE Ljubljana. gny-150047
Radić Eleonora, Garibaldijeva 15, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. SI 59083, reg. št. 1307,
izdala UE Piran. gnk-150194
Radinja Tjaša, Linhartova cesta 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1868705, reg. št. 264172, izdala
UE Ljubljana. gnd-150568
Rajar Ludvik, Medvedjek 4, Veliki Gaber,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1555923, reg. št. 12877, izdala UE Trebnje.
gnv-150150
Rep Marta, Dravska ulica 2, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000755624, reg. št. 6700, izdala UE Ruše.
m-533
Repanšek Jaka, Ulica OF 13, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 001711819, reg. št. 25677, izdala UE
Domžale. gnv-150475
Repe Vilma, Riklijeva 1, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 869965, reg. št.
17348. gnd-150443

Repnik Nataša, Cesta IX/30, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001557721, reg. št. 31338, izdala UE Velenje. gnr-149979
Robida Mirko, Rovt pod Menino 24,
Šmartno ob Dreti, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 8792, izdala UE Mozirje.
gnx-150098
Rugani Karmen, Črtomirova ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1760769, izdala UE Ljubljana. gnr-150554
Sabo Marjan, Agrokombinatska cesta
13/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1135995, reg. št. 300320, izdala
UE Ljubljana. gnx-150573
Saramati Adem, Majcnova 5, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18500.
gnt-150252
Simikić Diko, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BCEGH, št. S 1791348, reg. št. 123399, izdala UE Ljubljana. gnc-150369
Skledar Tomislav, Prelska 33/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1158539, reg. št. 34221, izdala UE Velenje.
gnl-150385
Skočir Ivan, Na Livadi 3, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5658, izdala UE
Vrhnika. gnf-150116
Skočir Luka, Reboljeva ulica 38, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1520817, reg. št. 37157, izdala UE Domžale. gnc-150069
Slobodnik Ivan, Radovica 11, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S000693259, reg. št. 1280, izdala UE Metlika. gni-150038
Smole Drago, Celovška cesta 106, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002754, reg. št. 201188, izdala UE Ljubljana. gnj-150162
Sokolovič Živič Marija, Pleterje 13, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
13327. gnz-150271
Stradner Danijela, Borova vas 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1632189, reg. št. 125058, izdala UE Maribor. gnm-150484
Strehar Mateja, Podkraj 22, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 350 ccm, BCEGH,
št. S 1441454, izdala UE Žalec. gns-150328
Suhadolc Mojca, Brezovica pri Borovnici
20, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
125BGH, reg. št. 12582, izdala UE Vrhnika.
gni-150563
Svet Matjaž, Praprotnica 16, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 926173, reg.
št. 19405, izdala UE Ljubljana. gng-149915
Šibav Simon, Fojana 26, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
14839, izdala UE Nova Gorica. gnd-150318
Šmid Tomaž, Valjavčeva ulica 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 114353,
reg. št. 30454, izdala UE Kranj. gnu-150526
Šmigoc Gregor, Spuhlja 79/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1495013, izdala UE Ptuj. gnc-150044
Šmit Ana, Hraše 9, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 00176553, reg. št.
25286. gnt-150177
Šmit Ana, Hraše 9, Lesce, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
1/2003. gns-150178
Šmitran Dean, Prisoje 5, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI 35304, reg.
št. 40141. gne-150317
Špegelj Roberto, Trubarjeva 17, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1257603, reg. št. 27997, izdala UE Velenje.
gnf-150516
Špendal Rok, Ljubljanska cesta 91,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001104565, reg. št. 196794, izdala UE
Ljubljana. gnq-150505
Štigl Florjan, Ulica Rezke Dragarjeve 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1708300, reg. št. 155102,
izdala UE Ljubljana. gnb-150470
Štih Gašper, Ločna 22/a, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38884,
izdala UE Novo mesto. gnv-150450
Šturm Boštjan, Šmihel pod Nanosom
33/a, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 16077, izdala UE Postojna. gnc-150444
Tement Mladen, Kozjak pri Ceršaku 27,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1221750, reg. št. 102805, izdala UE Pesnica. m-544
Terčič Ugo, Frenkova cesta 8, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
190374, reg. št. 13224, izdala UE Koper.
gnx-150448
Terpin Miriam, Ulica Milojke Štrukelj 13,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15205, izdala UE Nova Gorica. gnb-150045
Toman Tina, Pod kostanji 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1520690, reg.
št. 49042. gnv-150375
Tomažič Denis, Sv. Primož nad Muto
61, Muta, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 10260, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnf-150266
Urek Stanislav, Drečji vrh 7, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
001556164, reg. št. 255, izdala UE Trebnje.
gnm-150159
Uršič Igor, Črni vrh 146, Črni vrh nad Idrijo, vozniško dovoljenje, št. S 1887817, reg.
št. 11153. gns-150253
Valič Urban, Plače 28, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1305728,
reg. št. 16051, izdala UE Ajdovščina.
gnc-149902
Vanovšek Milena, Hramše 18, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1817272, izdala UE Žalec. gny-150097
Vasiljević Snežana, Šalek 91, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
946596, reg. št. 6731, izdala UE Velenje.
gnq-150130
Vidovič Matej, Gradiška 90, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1378896, reg. št. 117446. m-556
Vidović Aleš, Loka 1/b, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 1290589, reg.
št. 104598, izdala UE Maribor. gnx-150248
Vindiš Jožica, Ljubljanska ulica 88/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 908577, reg. št. 90882, izdala UE Maribor.
gnj-150437
Višner Vladimir, Lehen na Pohorju
35/a, Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BCGH, reg. št. 8604, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnl-150310
Vodopivec Miha, Ivana Regenta 13, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
30793, izdala UE Nova Gorica. gnv-150175
Vončina Alenka, Cankarjeva 15, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26614, izdala UE Nova Gorica. gnq-150180
Vrtačnik Vida, Bertoncljeva 2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19444.
gng-150315
Zahirović Smajo, Černelčeva 3, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17212. gne-150292

Št.

Zinrajh Maja, Brezno 75, Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1485386,
reg. št. 11449, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnc-150544
Zupin Boštjan, Strahinj 130, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1045620, reg.
št. 45709, izdala UE Kranj. gnb-150420
Žgur Matic, Linhartova cesta 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1251998, reg. št. 224678, izdala UE Ljubljana. gnl-150364
Žjeći Alen, Jamova cesta 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1024570,
reg. št. 200420, izdala UE Ljubljana.
gnh-150589

Zavarovalne police
Assistance Coris d.o.o. Ljubljana, Bratov
Babnik 10, preklicuje police zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco Coris.
114367 195946 222702 114380 195947
222851 115982 195948 222852 115990
195949 222860 122571 195950 222866
122585 199566 223171 122586 200363
223171 122587 202865 223753 149821
202870 223756 149823 202871 223777
149827 202877 223784 152411 204084
225227 152412 204092 228345 152413
204454 228346 152414 204625 228761
152415 206392 230689 181328 206765
232317 181329 207460 234651 185167
207461 238248 185168 210655 241535
185171 210661 242264 185172 210665
242548 185173 210669 243125 185174
210670 244684 190369 217623 249575
190710 217747 249576 192909 219116
249577 193123 220377 251075 194928
220844 251076 195828 222203 251077
251401. Ob-10179/04
Dolinar Katja, Stranska vas 27, Dobrova,
zavarovalno polico, št. 2671557, izdala zavarovalnica Maribor. gni-150088
Donko Srečko, Predoslje 113, Kranj, zavarovalno polico, št. AO 659337. gnd-150168
Durakovič Fadil, Trg Prešernove brigade
6, Kranj, zavarovalno polico, št. 1006739, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnm-150034
Durakovič Fadil, Trg Prešernove brigade
6, Kranj, zavarovalno polico, št. 183495, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnk-150036
GRADPROJEKT GRADBENIŠTVO IN
INŽENIRING D.O.O., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, zavarovalno polico, št. AO
629670, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnf-150466
Habe Klopčič Mirijam, Kraška ulica 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1170708, izdala zavarovalnica Adriatic d.d. gnc-150019
Hrvatič Alojz, Mala Pristava 10, Pivka,
zavarovalno polico, št. 1141398, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d., PE Postojna.
gnw-150149
Juhant Mateja, Frankovo naselje 8,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št. AO
598663, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnm-150459
Klevže Janja, Smlednik 5/c, Smlednik,
zavarovalno polico, št. 915209, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gno-150136
KREKOVA ZAVAROVALNICA d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 0497962, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gni-150363
Kurnik Ivanka, Kurnikova pot 3, Tržič,
zavarovalno polico, št. 40301000281.
gnm-150334
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Nartnik Marko, Plešivica 30, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 583330, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnr-150279
Novak Aleksander, Tkalska ulica 3/c, Celje, zavarovalno polico, št. 41002344, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnu-150226
Ravnohrib Petra, Cesta Andreja Bitenca 154, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101569913, izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-150579
Remic Martin, Dolenjska cesta 58, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101597683,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gng-149965
Rojec Janez, Vrstna ulica 4, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. AO 444688 in
AO 542510, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnw-149924
Rolih Jožica, Petelinjek 55, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 1009527.
gnc-150169
Stajnko Miran, Sokolska 31, Maribor, zavarovalno polico, št. 00101584790, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-545
Svanjak Sebastjan, Partizanska cesta
40, Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št.
502583, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnx-150323
Štolfa Majda, Dol pri Vogljah 23/a, Dutovlje, zavarovalno polico, št. 41402000005, izdala zavarovalnica Slovenica. gne-149892
Tratnik Martin, Andraž 102, Polzela, zavarovalno polico, št. 569056. gnq-150155
Tržan Alenka, Babno 27, Celje, zavarovalno polico, št. 247107. gnr-150329
Walsh Marija, Klemenčičeva 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 40222870, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnr-149904
Žolger Dušica, Kajuhova 3, Poljčane, zavarovalno polico, št. 00101593319, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-538

Spričevala
Agrež Marjanca, Stara vas 9/a, Bizeljsko,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole, izdano leta 1981, izdano na ime Zajc
Marjanca. gnw-150024
Ahej Karel, Kostanjevec 30, Zgornja Ložnica, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje kovinarske, strojne in metalurške šole Maribor,
izdano leta 1992 in 1993. gnh-150539
Ahej Karel, Kostanjevec 30, Zgornja Ložnica, spričevalo o končani OŠ Pohorskega
odreda Slovenska Bistrica, izdano leta 1989.
gnk-150536
Andrović Liljana, Majcigerjeva ulica 1,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
v Mariboru, izdano leta 1999. m-550
Barbarič Bernarda, Slomškova 5, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje medicinske šole v Murski Soboti, izdano
leta 1970, izdano na ime Horvat Bernarda.
gnt-150127
Barovič Mitja, Plešičeva ulica 39, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
pedagoške smeri v Novem mestu, izdano
leta 1981. gnw-150574
Batis Špela, Demšarjeva cesta 16, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Poljane, izdano leta 1993, izdano na ime
Košmrlj Špela. gnh-149939
Belšak Štefan, Plečnikova ulica 3, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil, izdano leta 1978.
m-537
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Berce Marija, Dolenje jezero 47, Cerknica,
spričevalo o zaključnem izpitu šole za prodajalce, št. 27, izdano leta 1973. gnl-150560
Bernjak Vito Marjan, Melinci 122/b, Beltinci, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicen
železniško elektrokovinarske šole v Ljubljani,
št. 375, izdano leta 1975. gno-149882
Bizjak Boris, Obrtniška ulica 2, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
za kovinsko stroko Ptuj, št. 67/76, izdano leta
1976. gnc-149894
Bobnar Miroslav, Zgornja Senica
11/a, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole v Kranju, izdano leta 1979.
gng-149865
Bogataj Borut, Paloviče 15, Tržič, spričevalo 3. letnika Srednje elektro in strojne šole
v Kranju - strojni tehnik. gnk-149886
Bohinc Franc, Zalog 38, Cerklje na Gorenjskem, preklic spričevala, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 132/2003. gnm-150584
Bonifer Eva, Maroltova 2, Ljubljana, indeks, št. 41045959, izdala FOV v Kranju.
gny-150197
Boštjančič Borut, Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Valentina Vodnika v Ljubljana, izdano leta
1973. gnz-150529
Božić Slaviša, Polje 348, Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška leta 1995/96. gny-150547
Brdarić Marin, Rušani 74, Hrvaška,
spričevalo 3. razreda in diplomo Poklicne
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1974.
gnd-150343
Brejc Samo, Ljubljanska ulica 19/b, Maribor, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika SERŠ v
Mariboru, izdano leta 1984 do 1988. m-540
Cizara Kristjan, Trg Pavla Rušta 1, Vipava, indeks, št. 26105382, izdala fakuleteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnu-150576
Čerček Mian, Trg Slavka Osterca 4,
Veržej, spričevalo OŠ Veržej, izdano leta
1970/71. gnl-150135
Čučnik Maja, Tesovnikova ulica 37, Ljubljana, maturitetno spričevalo Šubičeve gimnazije, izdano leta 1974, izdano na ime Čuk
Maja. gnl-150060
Dobrič Dejan, Kajuhova 5, Postojna, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje kovinarske in prometne šole Koper, št. oseb. lista
3535, izdano v letu 1998/99. gnt-150152
Dornik Urška, Blanca 57, Blanca, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje tekstilne
šole, program tekstilec, smer šivilja krojač.
gni-150463
Dragičević Nikola, Naselje Borisa Kidriča
3, Metlika, spričevalo 1. letnika Gimnazije Črnomelj, izdano leta 2000. gnj-149887
Drinič Željka, Ulica obnove 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje družboslovne šole Maribor, izdano leta 1986.
m-548
Drolc Anamarija, Badovinčeva 16, Laško,
indeks, št. 81530982, izdala Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru. gnb-149895
Erniša Ema, Štefana Kovača 14, Murska
Sobota, diplomo Srednje družboslovne šole v
Mariboru, izdana 28.6.1986. gnw-149899
Eržen Irena, Kajakaška cesta 36/b, Ljubljana Šmartno, spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1991/92. gnf-150066
Gajser Matej, Kočice 4, Žetale, indeks,
št. 71113644, izdala Pravna fakulteta Maribor. m-557
Geltar Marjan, Cankarjeva 33, Radovljica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice,
izdano leta 1979. gni-150138
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Gjorek Alojz, Dokležovje, Murska ulica 21,
Beltinci, spričevalo o končani OŠ Bakovci, izdano 15.6.1984. gns-150153
Gradišek Marko, Senožeti 19/a, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o opravljeni poklicni maturi Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnk-150340
Herič Hermina, Greenviška 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehnične kemijske šole Ruše, pododdelek za laborante,
izdano leta 1981. m-554
Heuvirt Simona, Ruperče 32, Maribor,
indeks Srednje družboslovne šole Maribor,
št. 1 UA 514. m-535
Hlade Sašo, Završe 9/d, Grobelno, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strokovne
in poklicne šole Celje, smer mehanik vozil in
voznih sredstev, naziv avtomehanik, izdano
leta 1998/99. gnx-150427
Hočevar Mirjam, Rakitnica 24, Dolenja
vas, diplomo Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdana leta 1986, na ime
Oražem Mirjam. gni-150492
Hrastnik Milena, Požnica 12, Štore, spričevalo o zaključnem izpitu SŠST Celje, smer
kuhar, izdano leta 1979. m-551
Hren Branka, Kajuhova 21, Maribor, letno spričevalo Zdravstvene šole Juga Polak
Maribor, ambulantno bolnična smer, izdano
leta 1983. m-534
Ilešič Valerija, Novinci 41, Vitomarci, maturitetno spričevalo Srednje družboslovne,
naravoslovne šole Ptuj - jezikovna smer, izdano leta 1991. gnl-150335
Ilijevec Bernarda, Gorišnica 98, Gorišnica, indeks Srednješole pedagoške in kulturne
usmeritve Maribor, izdan leta 1982. m-536
Iveljić Ivana, Poljanska cesta 14, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Poklicne kmetijske šole Svečina, let. sprič. 241/I, izdano
21.4.1976, izdano na ime Druzovič Ivana.
gnd-150068
Jagodic Rajko, Hrušica 207, Hrušica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične šole Jesenice, izdano leta 1971.
gnn-150333
Jasenc Mojca, Dornava 85/a, Dornava,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu III. gimnazije Maribor, smer predšolska vzgoja, izdano leta 1998. m-532
Jerman Janja, Spodnje Gameljne 4/a,
Ljubljana Šmartno, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1992. gnf-150091
Jeršin Nives, Bratovševa ploščad 8, Ljubljana, indeks, št. 40 32247, izdala fakulteta za
upravo v Ljubljani. gni-150588
Jurgec Daniela, Ulica Vide Alič 16/a, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole na Ptuju, izdano leta 1969/70, izdano
na ime Ilovar Daniela. gnf-150141
Kajin Lavra, Partizanska 1, Zagorje ob
Savi, spričevalo o zaključnem izpitu Naravoslovno-matematične gimnazije, izdano
leta 1993, izdano na ime Rakib Lavra.
gny-150172
Kankoša Meta, Matjaževa 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Miran Jarc v Ljubljani, št. 100, izdano 15.6.1978, izdano na
ime Ljubič Meta. gnp-150206
Kavčič Jernej, Jesenova 5, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik - ekonomska gimnazija, izdano leta 2003. gny-149972
Kebrič Jurij, Zg. Dobrenje 5, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Vinarsko sadjarske šole Svečina, izdano leta
1963. m-549

Klejnošek Andreja, Vitomarci 43/a, Vitomarci, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Ptuj, smer upravni tehnik, izdano na ime Vilčnik Andreja. gnr-150033
Kolenc Herman, Pod gabri 3, Celje, diplomo Srednje tehnične šole Maršala Tita Celje,
št. OST 76, izdana leta 1988. gnt-150302
Konda Ivan, Meniška vas 3/a, Dolenjske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Višnja Gora,
izdano leta 1993. gnp-150356
Kosajnč Robert, Veliki Brebrovnik 33,
Miklavž na Dravskem polju, indeks Šolskega centra Velenje, Višja strokovna šola.
gns-150453
Košak Gregor, Cesta na Brdo 61, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strokovne in poklicne šole Bežigrad, izdano
leta 1996/97. gnp-150556
Košir Tina, Trg Prešernove brigade 3,
Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske
šole Kranj, smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 2002/03. gnr-150154
Košir Zora, Dramlje 9/b, Dramlje, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje, smer
kuhar, izdano leta 1998. m-558
Kotnik Alojz Slavko, Adergas 3, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Kranj, izdano leta 1984. gnt-150452
Kovač Matevž, Lešje 6/b, Škofja vas, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje, smer
kuhar, izdano leta 1995/96. m-555
Kozlevčar Milan, Klopce 3/a, Ljubljana,
spričevalo in spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Moste, izdano leta 1993/94.
gnv-150200
Krivec Marko, Iršičeva 12, Celje, indeks,
št. 1285, izdala SKSMŠ Štore leto izdaje
1989. gno-150157
Krivec Vlado, Dobja vas 134, Ravne
na Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu ŠAKC, št. A-146, izdano leta 1977.
gnr-149879
Lesjak Hedvika, Areška cesta 12, Ruše,
spričevalo 3. letnika Tekstilne in frizerske
srednje šole Maribor, izdano leta 1980/81.
m-530
Leskovšek Albin, Sela 1, Podčetrtek, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike
motornih vozil pri ŠCBK. gnv-149975
Leskovšek Albin, Sela 1, Podčetrtek, spričevalo o zaključnem izpitu avtomehaniške
šole pri ŠCBK. gnu-149976
Liberšar Lidija, Ljubeljska 25, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje naravoslovne šole v Ljubljani, izdano leta 1984,
izdano na ime Erčulj Lidija. gnh-150089
Maksimovič Ljubiša, Borštnikova 43, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za strokov. izobr. delavcev v ONZ LJ
- Tacen, šola za miličnike, odd. Maribor, izdano leta 1980. m-547
Marijane Virag, Tomažičeva ulica 42,
Ljubljana, indeks, št. 21008939, izdala FDV
v Ljubljani. gnh-150439
Marinič Maja, Kicar 111/a, Ptuj, spričevalo
2. letnika Trgovske šole Ptuj. gnp-150031
Markac Ivan, 37, avenue de Sully, Livry
Gargan, Francija, spričevalo o končnem izpitu Gradbene šole Ivana Kavčiča, Vajeniška
šola, izdano leta 1962. gnc-150469
Mihelčič Anka, Nova vas 10, Logatec,
spričevalo o končani OŠ Gornji Logatec,
izdano leta 1976, izdano na ime Leskovec
Anka. gnv-150125
Mihelič Peter, Matena 58, Ig, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gne-150067
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Muršič Blanka, Koseskega 55, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta 1982. m-539
Nadelsberger Darja, Zoisova pot 10,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1972.
m-552
Nagode Blaž, Vas 29, Vrhnika, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnj-150062
Ovniček Andrej, Brezovica pri Stopičah
3/a, Novo mesto, spričevalo OŠ Janez Trdina
Stopiče, izdano leta 1985. gnh-150464
Pavlin Uroš, Črešnjice 18/a, Otočec, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Novo mesto, izdano leta 1992/93.
gne-150442
Pavšič Lara, Malgajeva ulica 18, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Poljane, izdano leta 1992, izdano na ime Laban Lara. gns-150553
Peklar Damjan, Turje 8/a, Dol pri Hrastniku, spričevalo o končani OŠ Narodnega heroja Rajka, podružnična šola Dol pri Hrastniku, izdano leta 1992/93. gnd-150243
Perne Tomaž, Kvedrova cesta 7, Ljubljana, indeks Srednje lesarske šole v Ljubljani,
izdan leta 1985/86. gnq-150355
Pernuš Janez, Sejmiška ulica 10, Domžale, indeks, izdala Višja šola za socilane delavce v Ljubljani leto izdaje 1969. gnv-150100
Plahutnik Tina, Ul. Frana Albrehta 4/a,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ledina, izdano leta 1992, izdano na
ime Zupančič Tina. gnw-149874
Plazar Aleš, Opekarniška 8, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu SŠST Celje, smer
gostinski tehnik, izdano leta 1998. m-559
Pleško Berta, Račica 12, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje frizerske šole, izdano leta 1993, 1994 in 1995.
gnj-150037
Podgoršek Alenka, Javorje 23, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1982. gnj-150212
Podržaj Niko, Veliki Ločnik 11, Turjak,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani, izdano leta 1995 in 1996. gnd-150543
Potočnik Krajnc Violeta, Celjska 40, Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec,
izdano na ime Potočnik Violeta. gnh-150164
Prah Anton, Ledina 21, Sevnica, letno
spričevalo 3. in 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje tehniške šole Krško - strojništvo, izdani leta 1983 in 1984. gnz-150046
Pučnik Aleš, Polzela 69, Polzela, spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šole Celje.
gnz-150071
Ramadanovič Pipuš Polona, Trg 4. aprila
7, Mežica, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, SŠTNPU Ravne na
Koroškem, izdano leta 1988/89 in 1989/90.
gno-150457
Razborek Žlof Mihaela, Koroška 36, Velenje, spričevalo Poslovne komercialne šole v
Celju, izdano leta 1987. gnm-150434
Razpet Roman, Orehek 18, Cerkno,
zaključno spričevalo, št. 1/EL-721 Elektro
gospodarskega šolskega centra Branko
Brelih Nova Gorica, izdano 27.6.1980.
gnw-150099
Rek Zdenko, Kolodvorska 7, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
gno-150357

Št.

Rožman Špela, Slomškova ulica 3, Brežice, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljajni - aranžerski tehnik l, izdano
leta 2003. gnx-149998
Sarkić Sead, Hosta 9, Sodražica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1998. gnw-150124
Selimspahič Muharem, Enss, Avstrija,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1984 in 1985. gnt-150477
Smrekar Dominika, Srednja vas 24, Šenčur, spričevalo od 1 do 4. letnika STŠ Kranj,
izdano leta 1995 -1999. gnv-149900
Stjelja Rok, Ob potoku 14, Brežice, spričevalo 2. letnika Srednje šole Krško, izdano
leta 2001. gnu-150451
Subotič Urška, Pod vinogradi 33, Straža,
preklic spričevala, objavljenega v Ur. l. RS, št.
92/2003. gnx-150198
Suša Marijan, Cesta na Lenivec 20, Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu Strokovne PTT šole, Izobraževalni PTT center
Ljubljana, št. vp. 27/III.b, izdano 26.6.1968.
gnt-150027
Sušnik Primož, Štihova ulica 16, Ljubljana, diplomo št. 969, izdana 24.6.1988, izdala Srednja elektrotehniška šola v Ljubljani.
gnh-149914
Šatan Milan, Vinarska 4, Maribor, diplomo
SKSŠ Maribor, preoblikovalec in spajalec kovin, izdano leta 1987. m-553
Škapin Slavica, Zg. Škofije 2, Škofije,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije v
Kopru, izdano 24.6.1972. gnu-150026
Šoster Simon, Trg borcev NOB 16, Dol pri
Hrastniku, spričevalo o končani OŠ Narodnega heroja Rajka, podružnična šola Dol pri
Hrastniku, izdano leta 1985/86. gnc-150244
Štrucl Branko, Zg. Hoče 36/f, Hoče, diplomo Srednje elektro tehniške in računalniške
usmeritve, izdana leta 1988. m-560
Švegler Alenka, Dole 17, Šentjur,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovno-komercialne šole Celje, izdano 24.6.1992,
izdano na ime Savski Alenka. gnd-150143
Terner Anja, Lahova cesta 51, Šmarje-SAP, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1997. gnj-149912
Timošek Robert, Kočno 16, Zgornja Polskava, spričevalo o končani OŠ Minka Namestnik Sonja Slovenska Bistrica, izdano leta
1987. gng-150165
Tomažič Neva, Sp. Škofije 50, Škofije,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Koper, št. 172/91, izdano 27.8.1991.
gnf-150166
Trplan Bojan, Klemenova ulica 170, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta
1976. gne-149917
Tunjič Zvonko, Ribnik 10, Trbovlje, diplomo št. 14/88, izdala Srednja šola tehničnih
strok in osebnih storitev Ljubljana, vzdrževalec vozil in strojev, izdana 2.7.1988.
gnr-150354
Veble Marjan, Črnc 60, Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za spec. delavce
v lesarstvu pri Poklicni šoli Škofja Loka, št.
354-10/79, izdano 5.10.1979. gnb-150145
Vodnjov Darijan, Dobja vas 21, Ravne na
Koroškem, spričevalo Srednje šole Ravne,
št. 32, izdano leta 1983/84. gnp-150456
Zakrajšek Marija, Nova vas 32/a, Nova
Vas, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gostinske šole Milana Majcna v Ljubljani, št.
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K 82, izdano 19.6.1973, izdano na ime Štritof
Marija. gno-150082
Zalokar Damir, Orehovec 36/b, Kostanjevica na Krki, letno spričevalo Srednje šole
Krško, izdano leta 1996/97. gnn-150458
Zupan Grašič Polona, Alpska 16, Lesce,
indeks Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdan v šolskem letu 1985/86
na ime Zupan Polona. gnf-150345

Ostali preklici
Adria Charter, d.d., Pristaniška 8, Koper - Capodistria, vpisni list za čoln, št.
02/03-960/02, izdan 4.4.2002. gnt-150502
Ahtik Maja, Trnovlje pri Celju, Obrtna cesta 23, Celje, študentsko izkaznico, št. 30473,
izdala Visoka upravna šola. gny-150347
AVTOPREVOZNIŠTVO LAMPE JOŠKO
s.p., Višnje 4, Col, italijanske dovolilnice,
bilateralne (02) št. 006154, 006153 in maloobmejne (04) št. 002947, 002948, 002949,
002950 in 002951. gni-150063
Babosek Vlado s.p.- avtoprevozništvo,
Ivanjševski vrh 28, Spodnji Ivanjci, avstrijsko
dovolilnico, št. D024269, oznaka 040/47, dovolilnico za Bosno in Hercegovino, oznaka
070/10, št. D144764 in dovolinico za Bosno in Hercegovino z oznako 070/11, št.
D024891. gnb-150245
Bečaj Katja, Jezero 23, Trebnje, delovno
knjižico. gne-150092
Begić Ljiljana, Delavska cesta 26, Kranj,
delovno knjižico. gnh-150139
Belehar Borut, Cesta 1. maja 7, Kranj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
26293-2137/03, VČ 121999. gnp-149981
Beškovnik Zorislav, Foitova 10, Velenje, tri
delnice KRS Velenje d.d., št. delnic 030307,
030308 in 030309. gnj-150462
Centrih Simon, Zabukovica 140/b, Griže,
delovno knjižico. gns-150378
Čretnik Helena, Novi trg 3, Celje, delovno
knjižico. gnx-150398
Dečeko Anton, Gornje Ložine 13, Stara
Cerkev, vpisni list za čoln, št. 02/03-928/03,
čoln z oznako KP 2405, izdan 22.4.2003.
gng-150540
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
dovolilnico za Hrvaško (191/11), letnik 2004,
št. 0003597. gnd-150118
Ficko Manja, Kocljeva ulica 7, Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št. 18010468, izdala FF v Ljubljani. gnw-150199
Gjulnehar Imeri, Šmartinska cesta 135/b,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-150546
Globočnik Ana, Ul. bratov Vošnjakov 5,
Celje, študentsko izkaznico, št. 18031286,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnx-150173
Groznik Stanislav, Bartlova ulica 5, Šmartno pri Litiji, potrdilo o opravljenem tečaju za
varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki., izdano leta 1997. gne-150121
Horvat Frida, Polana 40, Puconci, delovno knjižico, ser. št. 182396, reg. št. 30742,
izdala UE Murska Sobota. gnz-150321
Izgoršek Matjaž, Cesta Dolomitskega
odreda 29, Brezovica pri Ljubljani, vpisni
list za čoln, št. 01/03-701/2003, izdano 23.
6.2003. gnv-150300
Jakopović Drago, Gotska ulica 3, Ljubljana, delovno knjižico. gnz-149896
Jamnišek Igor, Kumrovška ulica 15, Ljubljana, delovno knjižico. gno-149932
Javornik Mario, Knafljev trg 13, Ribnica,
delovno knjižico, serijska št. A 0368109,
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reg. št. 241, izdana leta 1996 v Ribnici.
gnr-150029
Jenko Radoš, Marezige 78/a, Marezige,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6396/98, VČ 2077/98. gnb-150320
Kališnik Tomaž, Vir, Šaranovičeva 25/a,
Domžale, študentsko izkaznico, št. 25055,
Fakulteta za upravo. gne-150167
Kazić Hakija s.p., Ulica Simona Jenka
14, Medvode, licenco, št. 009533 za vozilo
M.A.N. reg. oznaka LJ CO-428, velja do
19.7.2005. gnv-150250
KEWIN D.O.O., Dobojska 5, Celje, izvod
licence št. 2001210, izdana 28.5.2003 za vozilo z reg. oznako CE 32-07J. gnl-149910
KOMUNALA NOVA GORICA d.d., Cesta
25. junija 1, Nova Gorica, izvod licence, št.
0000460/00202/238 za vozilo TAM, reg. št.
GO 95-19R, izdan 5.12.2002. gnl-150039
Korošec Matjaž, Cesta Kozjanskega
odreda 7, Štore, študentsko izkaznico, št.
93456079, izdala Fakulteta za gradbeništvo
Maribor. m-541
Kričej Andrej, Vojkova 7, Celje, ADR certifikat o strokovni usposobljenosti voznika
motornih vozil ze prevoz nevarnih snovi, št.
006223, izdan s strani MNZ, dne 26.1.1995.
gnt-150052
Lipovd Milena, Janezovo polje 13, Ljubno
ob Savinji, delovno knjižico, reg. št. 9980, ser.
št. 385339, izdala UE Mozirje dne 21.9.1984.
gnq-150405
Maček Rok, Lipa 21, Velenje, študentsko
izkaznico, št. 41970136, izdala medicinska
fakulteta v Ljubljani. gnp-150431
Mede Igor, Bavdkova ulica 3, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 26251-2095/95-02, izdan 10.4.1995. gnv-150000
Merzdovnik Andreja, Dovže 42, Mislinja, študentsko izkaznico, št. 29010000.
gnr-150158
Milinković Andrijana, Rožičeva 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71001942, izdala
Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnv-150575
Milošević Peter, Grajski trg 23, Žužemberk, delovno knjižico. gnh-150339
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Mitrovič Miroslav, Ul. Jožeta Godca 5,
Limbuš, delovno knjižico št. 1232, izdana
leta 1992 v Mariboru. m-531
Mitrović Goran, Rožna 2/a, Idrija, študentsko izkaznico, št. 41030278, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnu-150351
Mulej Darko, Vodule 3, Dramlje, delovno
knjižico, reg. št. 12338, ser. št. A 0272827.
gnn-150408
Mušič Marko, Loka, Testenova ulica 47,
Mengeš, licenco št. 007539 za vozilo z reg.
oznako LJ B0-316, ser. št. izvoda licence
1014548. gnx-150077
Oberstar Stanislav, Volavlje 32, Ljubljana, delovno knjižico, ser. št. 982225, reg. št.
16475, izdana 19.11.1971 v Novem mestu.
gnq-150455
Orlčnik Vojko, Nova cerkev 113, Nova
Cerkev, študentsko izkaznico, št. 93456349,
izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor.
m-542
Ornik Borut, Biš 60, Trnovska vas, delovno knjižico. gng-150140
Peršuh Zvonko, Kungota 142, Kidričevo,
delovno knjižico. gnx-150148
Petek Roland, Liebknechova ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-149913
Pintar Karmen, Trg revolucije 7/b, Trbovlje, delovno knjižico, izdano v Občini Trbovlje.
gnc-150144
Pirnat Klavdija, Drska 46, Novo mesto
- Krka, delovno knjižico, ser. št. A 0415515,
reg. št. 42457, izdala UE Novo mesto.
gni-149888
Plesnik Peter, Logarska dolina 11/a, Solčava, izkaznico vojnega invalida za popust
pri vožnji št. 3000338, izdana 5. 6. 1996.
gnx-150123
Ploj Blaž, Zgornji Duplek 112/b, Spodnji Duplek, študentsko izkaznico, št.
18030749, izdala Filozofska fakulteta.
gnp-150181
Ramšak Ernest, Šlandrov trg 28, Žalec,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-4253/1994, izdano v Kopru.
gno-150307

Rebernik Manja, Lavrica, Pod Strahom
49, Škofljica, delovno knjižico. gnb-150545
Rojc Igor, Kubed 66/a, Gračišče, delovno
knjižico. gnz-150171
Sijamhodžić Samir, Spodnji Hotič 20, Litija, delovno knjižico. gnu-150126
Sobotič Boris, Novake 17, Poljčane, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-6970/96, VČ 96-3046. gnb-150120
Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova 7,
Ljubljana, italijansko bilateralnbo dovolilnico,
št. 009458 pod ozanko 380/02 za leto 2004.
gnu-149876
Šumiga Nataša, Zabukovica 85/e, Griže,
študentsko izkaznico, št. 0430703, izdala Visoka upravna šola v Ljubljani. gnw-150349
Toplak Marko, Kraigherjeva 14, Ptuj,
delovno knjižico, izdano 30.3.1957 v Ptuju.
gnz-150146
Toplišek Janko, Iršičeva 6, Celje, potrdilo
o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem
prometu, št. 616007, izdano 1.12.2001.
gnt-150327
Tuljak Valdi, Klanec 1, Izola - Isola, delovno knjižico. gnw-150174
Turnšek Franc s.p., Hajdoše 29/c, Hajdina, licenco, št. 008184/10759-LM52/1999 z
dne 22.3.1999. gnm-150284
Urankar Irena, Miševa ulica 2, Domžale,
vozno karto, št. 330054 - kombinirana karta,
izdal Kam bus. gnr-150454
Usnik Matjaž, Kozarska cesta 23, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-150087
Vačun Anja, Center 18, Črna na Koroškem, študentsko izkaznico, št. 19363002,
izdala Ekonomska fakulteta. gnx-150348
Vaskič Vasja, Lemutova 2, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 64990133, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnb-150570
Velkavrh Klara, Srednja vas 55,
Srednja vas v Bohinju, delovno knjižico.
gnm-150134
Virens Nevenka, Lahova pot 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gni-150288

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.G
ZJN-13.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-17.B
ZJN-17.G
ZJN-17.S
ZJN-18
Javna naročila male vrednosti
Podelitev koncesij
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Objave po Zakonu o političnih strankah
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Evidenca reprezentativnosti sindikatov
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave po Zakonu o poštnih storitvah
Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici
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2521
2522
2522
2522
2522
2522
2529
2529
2531
2532
2533
2533
2533
2533
2535
2535
2535
2535
2538
2541
2541
2543
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